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خطط ملواجهة خطر الفيضانات

هل ثمة أكوان ُأخرى؟
وماذا هناك وراء أفق رصد علماء الكون؟

ما الذي يجعل كل دماغ ال نظير له
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ه؟ هل ميكننا إطعام العالم ُكلِّ

لدى بعض احليوانات حاسة مغنطيسية متكنها )كالبوصلة( من حتديد اجتاهها



جـائزة الكـويت لـعـام 2012
دعــوة للترشيح

متش������يا مع أهداف مؤسس������ة الكويت للتقدم العلمي، وحتقيقا ألغراضها في دعم اإلنتاج العلمي وتشجيع العلماء والباحثني، 
تقوم املؤسس������ة بتخصيص جوائز في مجاالت العلوم واآلداب والفنون والتراث، وذلك وفق برامجها الس������نوية. وتسجل املؤسسة 
من خالل هذه اجلوائز اعترافها باإلجنازات الفكرية املتميزة التي تخدم التقدم العلمي، وتفتح الطريق أمام اجلهود املبذولة لرفع 

املستوى احلضاري في مختلف امليادين.

وموضوعات جائزة الكويت لعام 2012 هي في املجاالت اخلمسة اآلتية:

ُتخصص املؤسس������ة س������نويا لكل مجال من هذه املجاالت جائزتني مقدار كل منهما 000 30 د.ك. )ثالثون ألف دينار كويتي(، 
متن������ح األول������ى لواحد )أو أكثر( من أبن������اء دولة الكويت ومتنح الثانية لواحد )أو أكثر( من أبن������اء الدول العربية األخرى. كما تقدم 

املؤسسة مع اجلائزة النقدية ميدالية ذهبية ودرع املؤسسة وشهادة تقديرية تبني مميزات اإلنتاج بصورة مختصرة.

ويتم منح جائزة الكويت وفق الشروط اآلتية:
���  أن يكون اإلنتاج مبتكرا وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى احلقل املقدم فيه ومنشورا خالل السنوات العشر املاضية.

���  أال يكون املرشح قد نال جائزة عن اإلنتاج املقدم من أي جهة أخرى.
���  تقبل املؤسسة طلبات املتقدمني وترشيحات اجلامعات والهيئات العلمية، كما يحق لألفراد احلاصلني على هذه اجلائزة ترشيح 

من يرونه مؤهال لنيلها وال ُتقبل ترشيحات الهيئات السياسية.
���  يتضمن الترشيح السجل العلمي للمرشح ونبذة مختصرة عن حياته وإنتاجه ومبررات ترشيحه لنيل اجلائزة.

���  ال يعاد اإلنتاج املقدم إلى مرِسله سواء فاز املرشح أو لم يفز.
���  ال تقبل االعتراضات على قرارات املؤسسة بشأن منح اجلوائز.
���  على الفائز أن يقدم محاضرة عن اإلنتاج الذي نال عنه اجلائزة.

���  تعبئة منوذج بيان السيرة الذاتية اخلاص باجلائزة.
���  تقبل الترشيحات حتى 2012/12/1 مرفقة بأربع نسخ من اإلنتاج املقدم.

ترسل الترشيحات واالستفسارات بشأن اجلائزة إلى العنوان اآلتي:
السيد مدير عام

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ص.ب: 25263 الصفاة 13113 �� دولة الكويت

prize@kfas.org.kw :فاكس: 22403891 (965+)  ���  هاتف: 22429780 (965+)  ���  البريد اإللكتروني
كما ميكنكم زيارة موقع املؤسسة اإللكتروني  www.kfas.org للتعرف على اجلائزة وشروطها وطرق التقدم لنيلها.

٭ الـعـلـوم األســـاسـية:
٭ الـعـلـوم التـطبـيقـيـة:

٭ العلوم االقتصادية واالجتماعية:
٭ الـفـنـون واآلداب:

٭ التراث العلمي العربي واإلسالمي:

علم األحياء اجلزيئي
الطاقة

علم اإلدارة
املسرح

التراث العلمي العربي واإلسالمي

Molecular Biology
Energy
Management Science
Theatre
Arabic and Islamic Scientific Heritage
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سعر العدد

االشتراكات
ترسل الطلبات إلى قسم االشتراكات باملجلة.

<  مراكز توزيع           في األقطار العربية )انظر الصفحة 76(.

مالحظة: حتول قيمة االشتراك بشيك مسحوب على أحد البنوك في دولة الكويت.

بالدوالر األمريكيبالدينار الكويتي

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويسمح باستعمال ما يرد في                     شريطة اإلشارة إلى مصدره في هذه املجلة.

عدنان شهاب الدين
رئ��ي�س الهي�ئ����ة

عبداللطيف البدر
نائب رئيس الهيئة

عدنان احلموي
عضو الهيئة �� رئيس التحرير

�
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تغير مناخي
بعد الطوفان

<A .J. كاري>

ّث املدن والواليات  سلسلة متالحقة حديثة من الفيضانات واجلفاف واحلر الشديد حتحَ
على اتخاذ خطوات جريئة حلماية الناس وممتلكاتهم.

التحرير&

استدامة
هل ميكننا إطعام العالم
واحملافظة على كوكبنا؟

<A .J. فولي>

خطة عاملية خماسية اخلطوات تحَعِرض طريقا إلى املستقبل.

صحة
للبدانة خمسة أخطار خفية

<Ch. گورمان>

ميكن لزيادة وزن اإلنسان أن تضر بصحته بطرق عدة، قد يتعرض لها فجأة.

سلوك احليوان
بوصلة في الداخل

<D. كاستيڤيشي>

احلاسة املغنطيسية لدى احليوانات حقيقية. والعلماء يقتربون من فهم كيفية عمل هذه احلاسة.

علم الكواكب
تنقيب عن احلياة على املريخ

<H .P. سميث>

تستعرض املقالة التحريرية لبعثة فينيكس املريخية اكتشافاتها، وتتطلع إلى ما سيقوم به 
مختبر علوم املريخ الذي شرع في متابعة برنامجه.
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عدنان احلموي ��ليلى املوسوي
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حازم فرج
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أحمد الرحمون

خضر األحمد
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��

إبراهيم الرفاعي ��فؤاد العجل

علوم عصبية حديثة
ر في أن دماغ ما السِّ

أي شخص ال نظير له
<H .F. گيج> - <R .A. موتري>

جينات قافزة تتجول هنا وهناك في خاليا الدماغ وتعمل على أاّل مُياثل شخص شخصا آخر.

36

التحرير&

عدنان احلموي ��علي األمير
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كوسمولوجيا
هل الكون املتعدد موجود حقا؟

<R .F .G. إليس>

رمبا ال سبيل إلى معرفة اجلواب.

استدامة
كثير من الغذاء، قليل من الطاقة

<E .M. ويبر> 

إن تغييرات في الزراعة وفي السياسات والسلوكيات الفردية بإمكانها تخفيض الطاقة التي 
تستخدمها األمة إلطعام نفسها، وكذلك تخفيض غازات االحتباس احلراري التي ُتطلقها.

تقانة حيوية
إزاحة ُغّمة بالغة الشدة

<M .R. هينيگ>

حتتاج مضادات االكتئاب احلالية إلى أسابيع لتخفيف أعراضه بشكل جوهري، كما أنها 
تفشل متاما في معاجلة بعض املرضى؛ وثمة أبحاث بصدد حتديد خيارات أفضل.

التحرير&

التحرير&

سلوك احليوان
ُولدت قاتلة بالفطرة

<C .K. كتانيا>

تستخدم األفعى ذات املجسني، القاتلة منذ يومها األول، تكتيكات ماكرة إلى حد مذهل، 
الصطياد السمك.

ابتكارات
عّراف محترف

مقابلة أجراها <L. گرينماير>

عندما تريد الشركة إنتل، وهي أكبر شركة عاملية مصّنعة للشيّبات، أن تعرف املستقبل 
فإنها تسأل <D .B. جونسون>.

60

56

50
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ليلى املوسوي ��إبراهيم املسلم

66
محمد بغدادي��خضر األحمد

أخبار علمية74
<  إماتة اإلدمان

<  مشكلة اإلحساس باحُلرقة

التحرير&
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تنقيب عن احلياة على املريخ)٭(
أحيت بعثة فينيكس املريخية اآلمال في أن يكون الكوكب

األحمر صاحلا للحياة، ومهدت الطريق ملركبة جوالة جديدة)1(.
<H .P. سميث>

املجلد 28 العددان 8/7
يوليو/ أغسطس 2012

DIGGING MARS )٭(
)1( ُأطلقت بتاريخ  2011/11/26 من قبل مختبر علوم املريخ )MSL( ومن املتوقع هبوطها 
على سطح املريخ بتاريخ 2012/08/06  في الساعة 05:31 )بالتوقيت العاملي املنسق(. 
وتبلـــغ تكاليـــف مشـــروع املختبـــر MSL نحو 2.5 بليـــون دوالر. وقد صممـــت املركبة 

ملتابعة االكتشاف مدة ال تقل عن 687 يوما أرضيا )سنة مريخية واحدة(.
وفي العدد القادم من          ، مقالة بعنوان: »قراءة الكوكب األحمر«.    )التحرير(

تنويه
في طريق هذه املجلة إلى املطبعة، أذاعت وكاالت األنباء العاملية اخلبر املبهر: هبوط املركبة اجلوالة )كيوريوزيتي( بسالم على سطح الكوكب األحمر )املريخ( وذلك 

بعد ثانية واحدة فقط من موعد هبوطها املتوقع؛ وقد قطعت في رحلتها هذه مسافة 570 مليون كيلومتر.
ويحق للقائمني على هذا املشروع الذي استغرق عشر سنوات أن يفخروا بجهودهم اجلبارة التي أدت إلى هذا اإلجناز العلمي والتقاني غير املسبوق.

)التحرير(
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تخطط وكالة الفضاء األمريكية (NASA) إلطالق أحدث 
بعثاتها وأكثرها تطورا في الشـــهر 2011/11 إلى الكوكب 
األحمـــر: وهـــي بعثة مختبر علوم املريـــخ (MSL))1(. وبعد 
هبوط درامي في فوهة گيل Gale Crater باستخدام رافعة 
سماوية skycrane لعملية اإلنزال األخيرة، ستندفع املركبة 
رة بالطاقة النووية قرب أحد أغنى مكامن الغضار  املســـيَّ
وأمـــالح الســـلفات )الكبريتات( علـــى الكوكب - التي هي 
بقايا حقبة، كان املريخ خاللها غنيا باملياه وكانت األنهار 

ُن شبكات من الوديان على سطحه. خاللها تكوِّ
وبحجمهـــا الـــذي َيقـــُرُب مـــن حجم ســـيارة صغيرة، 
ســـوف متضي املركبـــة اجلوالـــة )واســـمها كيوريوزيتي()2( 
عامـــا مريخيـــا وهي تستكشـــف قاعدة الـــذروة املركزية 

فـــي الفوهة - التي يعتقد أنها أقدم أجزائها عمرا. وإذا 
وافقت الوكالة NASA على متديد عمل بعثتها، فســـتبدأ 
املركبـــة كيوريوزيتـــي بتســـلق ركام ميأل مركـــز الفوهة، 
ارتفاعه خمســـة كيلومترات، لترتفع معه إلى أعلى سلم 
الزمـــن اجليولوجـــي نحو مكامن رســـوبية توضعت في 
احلقبـــة احلديثة، ولتمعن في دراســـة العناصر املعدنية 
robotic )3(املائية طبقة تلو أخرى. تستطيع ذراع إنسالية
علـــى اجلوالـــة أن حتصل على عينـــات وتلقمها مختبرا 
كيميائيا على منت املركبة من خالل منفذ في أعالها. وفي 

 Phoenix مشهد بانورامي جزئي ملوقع بعثة فينيكس
ُيظهر إحدى منظومتي اللوحتني الشمسيتني، 

وخلفها منطقة من السطح تعكس ما يشبه أشكال 
املضلعات التي هي من صفات مناطق اجلليد 

السرمدي على كل من املريخ واألرض.

Mars Science Laboratory )1(
Curiosity )2(

)3( إنسالية: نسبة إلى إنسالة وهذه نحت من إنسان-آلي.          )التحرير(

5
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الداخل، ستقوم أجهزة حتليل بتعيني البنى املعدنية والتركيب 
العنصري للعينات. وميكن لهذه املعدات أن تتحس������س أيضا 
املواد العضوية، وس������تحاول حتديد ما إذا كان املريخ صاحلا 

للحياة فيما مضى.
إن بعث������ة مختبر علوم املريخ هي خطوة منطقية في س������ياق 
تالح������ق البعثات املريخية عبر اخلمس������ة عش������ر عاما املاضية، 
وهي تعتمد على أس������س أرستها اكتشافات جواالت سوجورنر 
وسپيريت وأپورتشونيتي)1(، وأحدث مركبة هبوط، هي فينيكس. 
لقد كش������فت هذه البعثات، إضافة إلى سلس������لة م������ن املْركبات 
املدارية، عاملا بالغ التعقيد تش������ابكت أح������داث تاريخه، مبا في 
ذل������ك حقبة منصرمة من األمطار والبحيرات)2(. وحتى في حالته 
املتجم������دة واجلافة احلالية، فالكوكب ُيظهر إش������ارات تدل على 
نش������اط ما. ومن بني أكثر هذه اإلش������ارات إثارة وغموضا، تلك 
 Nili اآلثار الضئيلة التي تدل على وجود غاز امليثان فوق منطقة
Fossae. لقد دفعت هذه اإلشارات علماء الكواكب إلى االنخراط 

في جدل حول منش������أ هذا الغاز، إذا كان وجوده حقيقيا. فهل 
ُؤه جيولوحي أو بيولوجي؟ ]انظر: »سر امليثان على املريخ  ْنشحَ محَ
وتيت������ان«،         ، العددان 10/9)2007(، ص 4[. وفي هذا العام 
)2011( كش������فت املركبة)MRO()3( املدارية خطوطا سطحية على 

الكوكب، وأسهل تفسير لها هو أنها انبعاث موسمي ملاء مالح.
ولكن ما يخال������ف جميع هذه العجائ������ب، النتائُج الصارخة 
ملركبت������ي الهب������وط التوأم ڤايكن������گ في ع������ام 1976. فقد وجدت 

املركبت������ان أن املري������خ مكان معاٍد ج������دا ألي كائن حي: إذ غاب 
امل������اء واجلزيئات العضوية عن عينات التربة، فضال على وجود 
ميكروبات هاجعة فيها. وقد أدى وجود مؤكسدات oxidants قوية 
جدا، مثل بيروكسيد الهدروجني)4( واإلشعاع فوق البنفسجي 
الشديد، إلى تعقيم سطح الكوكب. لذا فقد بدا ملعظم العلماء أن 

البحث عن احلياة على املريخ بدأ وانتهى ببعثتي ڤايكنگ.
كيف نوفق بني ه������ذا التقييم الكئيب وبني عجائب الكوكب 
التي ال ش������ك فيها؟ رمبا تكمن اإلجابة في بعثة فينيكس. فقد 
أوحت جتاربها الكيميائي������ة على تربة املريخ، التي هي األولى 
منذ بعثة ڤايكنگ، بتفس������ير بديل لنتائج ڤايكنگ الس������لبية: إذ 
يحتمل أن هذه البعثة لم تكتشف وجود جزيئات عضوية، ألن 
طريقته������ا في التحليل أتلفته������ا دون قصد. لقد وجدت املركبة 
فينيكس أيضا جليد ماء قريبا من الس������طح، وهو ما افترض 
ه س������ابقا علماُء الكواكب، ولك������ن دون رؤيته مطلقا في  وجودحَ
الواق������ع. وعلى الرغم من جفاف جارنا املريخي وقحله، فرمبا 

مازال صاحلا للحياة فعال.
ومع إدراكنا واس������تيعابنا ملضامني ذلك، ومع تأهب مركبة 
أخ������رى ملتابعة األبح������اث، فهذا الوقت يبدو مناس������با ملراجعة 
موقفن������ا املتقلب تقني������ا وعاطفيا إلعداد بعث������ة فضائية تبحر 
بني الكواكب، ومراجعة األس������باب التي أدت إلى اعتبار بعثة 

فينيكس وكأنها لم حتدث تقريبا.

نهوض من الرماد)٭(
هاك������م حادثة ال تتك������رر كل يوم، وه������ي أن يتصل بك أحدهم 
ويع������رض عليك تقدمي مركبة فضائية مجانية. ولكّن هذا حدث 
ف������ي وقت مبكر من ع������ام 2002، إذ قام ع������دة علماء في مركز 
أبح������اث إميس التابع للوكال������ة NASA)5( بفعل هذا متاما. فقد 
ذّكروني حينها أن صندوق������ا طوله 10 أقدام يوجد في الغرفة 

باختصار
متاما للكائنات احلية، بقدر ما أوحت به بعثة ڤايكنگ في عام 1976.

إن بعثة فينيكس لم تكتش������ف فقط مواد اش������تبه علم������اء املريخ دوما 
بوجوده������ا دون رؤيتها مطلقا، مثل جليد ماء حتت س������طحي وكربونات 
الكالس������يوم - بل اكتش������فت أيضا ما هو غير متوقع، مبا في ذلك فوق 

الكلورات perchlorates وكسف ثلجية رقيقة. 

بعد تأخر امتد عام������ني، ها هو مختبر علوم املريخ MSL يبدو جاهزا 
لالنطالق في الش������هر 2011/11، حامال معه أحدث شحنة معدات لتحليل 

تربة السطح ترسل إلى املريخ.
أما املش������كالت التي سيتعامل معها املختبر، فقد ُحددت جزئيا من قبل 
بعثة فينيكس لعام 2008، التي كشفت أن التربة املريخية رمبا لم تكن معادية 

OUT OF THE ASHES )٭(
the Sojourner, Spirit and Opportunity )1(

“The Red Planet’s Watery Past,” :2( انظر(
by Jim Bell;
Scientific American, December 2006

the Mars Reconnaissance Orbiter )3(
hydrogen peroxide )4(

the NASA Ames Research Center )5(

Peter H. Smith
أستاذ علوم الكواكب في جامعة أريزونا. في شبابه قام باستكشاف افتراضي 
للنظام الشمسي كقارئ خيال علمي نهم. وبتحويل هذا احلب املبكر إلى عمل 

وهواية، فقد أسهم في إجناز بعض أشهر البعثات اإلنسالية robotic إلى 
الكواكب، بدءا من مسبار أعماق الفضاء پايونير 11، إلى بعثات سوجورنر 
وسپيريت وأبورتشونيتي اجلوالة. وقد منحته الوكالة NASA في عام 2010 

ميدالية اإلجناز العلمي االستثنائي.

املؤلف
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املعقمة في ش������ركة لوكهيد مارتن بدنڤر، ويحتوي على 
املركبة سيرڤيير Surveyor الفضائية محفوظة فيه. وفي 
عام  2001 كان مقررا إطالق هذه املركبة، ولكن الوكالة 
NASA ألغ������ت الرحلة بعد فقدان توأمها، املركبة مارس 

بوالر الندر )MPL()1(، أثناء عملية هبوطها على س������طح 
املريخ في الش������هر 1999/12. مّثل فقدان املركبة صدمة 
ش������ديدة للوكالة، وهي خسارة حدثت بعد أسابيع فقط 
 )2()MCO( من اختف������اء املركبة مارس كالميت أوربت������ر
املداري������ة أثناء تنفيذها من������اورة الدخول في مدار حول 
الكوك������ب؛ وافترضت الوكال������ة أن املركبة حتطمت. كان 
األمر صدمة لي شخصيا أيضا: فأنا من ترأس الفريق 

م وصنع كاميرا املركبة.  مَّ الذي صحَ
لقد أراد علماء مركز إميس أن يعيدوا إحياء املركبة 
سيرڤيير كجزء من البرنامج Scout االستكشافي اجلديد 
التاب������ع للوكال������ة NASA، وطلبوا إلّي أن أك������ون العالم 
الرئيسي. لقد أذهلني هذا الطلب، لذا ترددت في القبول. 
فمشاركاتي سابقا في عمليات استكشاف كواكب طوال 
أكثر من عشر سنوات، كنت خاللها أسافر باستمرار، 
وأعقد اجتماعات ال تنتهي، وأرد على مكاملات هاتفية ال 
تتوقف - كل هذا أفقدني الشعور باإلثارة، وأبعدني عن 

األبحاث العلمية التي تدربت عليها. 
وأكث������ر من ذل������ك، فعندما ُعِرض علّي ه������ذا العمل لم يكن 
ِظيحَ بتمويل، وال مبدير تخطيط، وال بدعم  املشروع اجلديد قد ححَ
من مؤسس������ة كبيرة، ولم يبق سوى بضعة أشهر على املوعد 
احملدد إلرس������ال البعثة. ومع ذلك، فقد متلكتني رغبة جامحة 
لقيادة فريق يقوم باكتشاف تلك األدلة السحرية، وفك الرموز 
املعق������دة التي أربكت أبحاث املري������خ، علما بأنني لم أعتقد قطُّ 
بصح������ة نتائج مركبتي الهبوط ڤايكنگ. إذ كيف أمكن لهما أال 
جتدا م������ادة عضوية؟ هل ميكن لهذه املادة أن تبقى خفية إلى 

أن تتمكن بعثة جديدة، ذات تصميم مناسب، من اكتشافها؟
ظللت في صراع مع نفسي طوال أسبوعني. كان علّي أن 
ت املركبة سيرڤيير  محَ أحدد أهدافا علمية مهمة للبعثة. لقد ُصمِّ
ْي تهبط قرب خط اس������تواء الكوكب، وتأخذ عينات من تربة  كحَ
املريخ بذراع إنســـالية robotic، وتطلق مركبة جوالة صغيرة 
تقوم بتحليل الصخور القريبة. وحملت املركبة أيضا معدات 
علمية أريد منها اإلعداد لبعثة بش������رية في النهاية. ولكننا لم 
 Scout نستطع إضافة مشروع اجلوالة إلى موازنة املشروع
االستكش������افي، ولم يكن علينا اإلعداد لبعثات بش������رية. لذا 
كان ممكن������ا للمعدات اجلديدة أن حت������ل محل القدمية. ولكن 
االختيار س������يعتمد على أهدافنا العلمية األساس������ية التي لم 

تكن قد حددت بعد.
عن������د هذه النقط������ة، وبتزام������ن رائع، أعل������ن <W. بوينتون> 
]زميلي في جامعة أريزونا[ اكتشاف جليد مائي حتت السطح 
في املناطق احمليطة بالقلنس������وة القطبية اجلنوبية للمريخ. قاد 
<بوينت������ون> الفريق الذي بنى وش������ّغل مقياس طيف أشـــعة 

گامـــا gamma-ray spectrometer على املركبة مارس أوديسي)3( 
املدارية، وهي آلة ال تلتقط إشعاع گاما فقط، بل النترونات)4( 
أيض������ا، التي تخترق أماكن تركيز الهدروجني في املتر األعلى 
من تربة الكوكب. لقد رصدت هذه اآللة أيضا، إشارات ضعيفة 
إلى وجود ماء في السهول الشمالية، مبا في ذلك جزء صغير 
من تربة غنية بجليد املاء توجد عند أقصى امتداد لقبعة جليد 
ثنائي أكسيد الكربون الشتوية. )تزداد وتنحسر مساحة هذه 
القبعة اجلليدية بتعاقب الفصول.( قمت بوضع عالمة X على 
خريطتي لتمييز هذه املنطقة، وبدأت فورا باختيار اآلالت التي 

ميكنها متابعة هذا االكتشاف.
لكوك������ب األرض منطقة من اجللي������د الدائم حتيط باملنطقة 

the Mars Polar Lander )1(
Mars Climate Orbiter )2(

Mars Odyssey )3(
neutrons )4(

بعد أسبوع من هبوطها، رصدت املركبة مارس فينيكس - وهي حتدق أسفلها - لطخات 
بيضاء ناعمة رمبا كانت جليد ماء تكشف عندما أزاحت محركات هبوط املركبة الغبار بعيدا. 

)أمامية الصورة foreground مشوهة. تقف فينيكس فوق أرض مستوية تقريبا(.
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القطبية الش������مالية، مش������ابهة ملا هو على املريخ. إنها ثالجة 
الكوك������ب التي حتفظ الدالئ������ل املميزة ألش������كال احلياة التي 
ُوج������دت هناك. ميكن أن يك������ون عمر هذا اجلليد مئات اآلالف 
من السنني. لقد س������معت في مؤمتر مخصص لقطبي املريخ 
أن <E. ڤيلرسليڤ> ]من جامعة كوبنهاگن[ أجرى حتليال لدنا 
DNA عين������ات أخذت من جليد املجالد)1( في جزيرة گرينالند 

ومناطق اجلليد الدائم في سيبيريا، واكتشف تنوعا هائال من 
النبات������ات واحليوانات ومتعضيــــات organisms أخرى. ُترى، 
ه������ل ميكن أن يكون األمر ذاته صحيحا في املريخ الذي رمبا 

يبلغ عمر جليده عدة ماليني من السنني؟
قمت بإنشاء ش������راكة بني جامعة أريزونا، ومختبر الدفع 
النف������اث )JPL()2( التاب������ع للوكال������ة NASA، وش������ركة لوكهيد 
مارتن. وقد أطلقنا على بعثتنا اس������م فينيكس Phoenix، ألننا 
كنا نعيد بعثة س������يرڤيير امللغاة إل������ى احلياة ثانية، كما حدث 
لطائر فينيكس األس������طوري. هكذا ب������دأت احملنة التي امتدت 

عاما ونصف العام لكتابة مقترحات، والتنافس مع تصورات 
ومقترح������ات 20 بعثة أخرى، بلغ������ت ذروتها مع زيارة ميدانية 
 .NASA دامت 8 س������اعات من قبل جلان املراجعة في الوكالة
وفي الشهر 2003/8، اختارتنا الوكالة NASA لنكون أول بعثة 
نا تاريخ  نحَححَ استكش������افية للمش������روع Scout إلى املريخ. وقد محَ

اإلطالق احملدد في الشهر 2007/8، أربع سنوات لإلعداد.

حمى الرادار)٭(
أخرجن������ا املركبة الفضائية من صندوقها، وبدت مثل فراش������ة 
عمالق������ة، امتأل جس������دها مبع������دات علمية، وش������ابه لوحاها 
الشمس������يان الكبيران جناحني ممدودي������ن. ووقفت على ثالث 
أرجل؛ وبرزت زائدتها الوحيدة - التي هي الذراع اإلنس������الية 

اآللية - من جانبها.
RADAR FEVER )٭(

glaciers )1(
Jet Propulsion Laboratory )2(

سپيريت فينيكس
كيوريوزيتي

كيوريوزيتي

أپورتشونيتي
سپيريت

فينيكس
سورجورنر

1995 2000 2015

أپورتشونيتي

تشغيل الصواريخ 
الكابحة للهبوط لتسمح 

بهبوط مسلسل

تطرح الدرع 
احلرارية، وتخرج 

أرجل املركبة

تطرح الدرع 
احلرارية وينفصل 

الغطاء اخللفي

تنزل الرافعة املركبة 
اجلوالة إلى السطح 

بحبل، ثم حتلق 
بعيدا وتتحطم

تتحكم صواريخ الكبح في 
هبوط املركبة الفضائية

صواريخرافعة سماوية
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أمضين������ا الس������نوات األرب������ع التالية في 
إج������راءات تفحص وإعادة هندس������ة وإعادة 
فح������وص واختب������ارات الكتش������اف أخط������اء 
التصميم التي فتكت بش������قيقتها الس������ابقة. 
وبوجه ع������ام، وجدت الفرق الهندس������ية في 
 ،JPL لوكهيد مارتن ومختب������ر الدفع النفاث
نحوا من 25 عيبا رئيس������ا. وعلى الرغم من 
مش������قة عملية إزالة جميع هذه األخطار، إال 
أنها كانت التزال أسهل وأرخص تكلفة من 

بناء مركبة فضائية من ال شيء، وهي عملية ستحمل مخاطرها 
اخلاصة بها. جرى إصالح معظم هذه العيوب بسهولة بإضافة 
أدوات تدفئ������ة، وتقليص حجم املظلة، ودعم بنية املركبة. وتطلَّب 
بعضه������ا تعديالت في البرامج احلاس������وبية. ولكن عيبا معينا 

استعصى على الفهم أو املعاجلة بذات الدرجة من السهولة.
 F-16 كان رادار هب������وط املركبة قطعة أخذت من طائرة مقاتلة
)٭( Red Perilتعود إلى أواخر عقد التسعينات. وعندما أجرينا اختبارات هبوط 

the NASA Langley Research Center )1(

الهبوط على املريخ

أخفق رادار الهبوط 
في االختبارات، ولم 
يعد الصانع يقدم 
دعما فنيا له، علما 
بأنه لم يتبق سوى 
أشهر قليلة لإلطالق.

ف������ي صحراء موگاڤي، ارتك������ب الفريق أخطاء 
حرجة في قراءة االرتفاع، وعانى قصورا في 
قراءة معطيات الرادار في حلظات غير مناسبة. 
وبغي������ة معرف������ة وإدراك آليات عم������ل الرادار 
الداخلية، قمنا بالتشاور مع <هونيويل>، الذي 
ق������ام بتصميم الرادار. وعل������ى الرغم من رغبة 
الش������ركة في مس������اعدتنا، فإن ه������ذا النموذج 
الق������دمي لم يعد يقدم أي خدم������ة فنية إضافية: 
إذ ت������رك الفنيون الذين صمموه عملهم، وكانت 

دة على الورق.  سجالت مخططاته مجرد رسوِم مسوَّ
قمنا بتكوين فريق شجاع من املهندسني من شركة لوكهيد 
مارتن، واملختبر JPL و<هونيويل>، ومركز أبحاث النگلي التابع 
للوكال������ة NASA)1(. وبجم������ع مناذج احملاكاة احلاس������وبية مع 
اختبارات أخرى، جنح الفري������ق باملضي وببطء بتخطي متاهة 

لؤلؤة حمراء)٭(
هبطـــت ســـبع مركبـــات فضائية بنجاح على ســـطح املريخ حتـــى اآلن، معظمهـــا في مناطقه 
املداريـــة. أمـــا بعثة مارس فينيكـــس فقد هبطت ضمـــن الدائرة املتجمدة الشـــمالية للمريخ، 
لكـــن الوصول بســـالم إلى ســـطح هذا الكوكب ليـــس باإلجناز الهني. فغـــالف املريخ الغازي 
ســـميك مبا يكفي كي حتتاج املركبة إلى درع حرارية، ولكنه ليس ســـميكا مبا يكفي إلبطاء 
مظلة الهبوط إلى ســـرعة مالمســـة الســـطح. أجنـــزت املركبات فينيكـــس وڤايكنگ ومارس 3 
الســـوڤيتية القصيـــرة العمـــر مرحلـــة الهبـــوط األخيـــرة بإشـــعال محـــركات صاروخية، أما 
املركبات ســـورجورنر وســـپيريت وأپورتشـــونيتي فقد قفزت إلى وعلى الســـطح باستخدام 

أكياس هوائية، وستنزل كيوريوزيتي باستخدام رافعة سماوية.

فينيكس

مارس 3 ڤايكنگ 2

ڤايكنگ 1
ڤايكنگ 2

اإلطالقالهبوط

1970مارس 3 1975 1985 1990

آخر إرسال للبيانات

ڤايكنگ 1سورجورنر

تطرح الدرع 
احلرارية، وتنفخ 
األكياس الهوائية

تشعل احملركات 
الصاروخية 

ويوقف الكبح

حتط رزمة األكياس الهوائية، تتدحرج أو تقفز، تفرغ 
من الهواء، وتسحب، تخرج مركبة الهبوط

ڤايكنگ 1
ڤايكنگ 2

سورجورنر

سپيريت
أپورتشونيتي

مارس 3

كيوريوزيتي
)مخطط لها(

أكياس هوائية
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الش������ذوذات وأصلح العيوب. وفي الش������هر 2006/10، أجرينا 
اختبارا تكلل بالنجاح، وبدا كل شيء على ما يرام. 

ولكن آمالنا تالش������ت ثانية. فقد اكتشفنا أن االنعكاسات 
املرتدة عن الدرع احلرارية املطروحة ميكن أن تش������وش عمل 
ال������رادار وحتدث خطأ حس������ابيا خطيرا في ق������راءة االرتفاع. 
تبني لنا، أيض������ا، أن عمل الهوائيات ومفاتيح التحويل عرضة 
للفش������ل. وبدت املشكالت من دون نهاية. وفي الشهر 2007/2، 
أي قبل 5 أش������هر من موعد وض������ع املركبة الفضائية في عربة 

اإلطالق، كنا نحقق في 65 خطأ.
من دون رادار موثوق، سيكون إرسال املركبة موضع شك. 
لذا قامت جل������ان املراجعة في الوكالة NASA مبتابعة الوضع 
عن كثب، وأبدت قلقها من استمرار اكتشافنا أخطاء جديدة. 

يشمل غالف التحليق اخلاص مبختبر علوم املريخ MSL، الذي خطط إلطالقه في الشهر 2011/11، درعا 
حرارية أكبر من التي زودت بها كبسوالت أپولو.

وم������ن ناحية أخرى، كانت درجة خطورة هذه 
األخطاء تتراجع. ومع حلول الشهر 2007/6، 
استطعنا إقناع جلان املراجعة، ومديرينا في 
الوكال������ة NASA، أن درج������ة املخاطر املتبقية 
كانت مقبولة. ومع ذلك، فقد بدا األمر أش������به 
مبغامرة. فلو تواصل اكتشافنا نقاطحَ ضعف 
إلى حني تاري������خ اإلطالق، فرمبا يكون هناك 

مزيد منها كامنا داخل املنظومة.

فينيكس في السماء)٭(
ف������ي الش������هر 2007/8، أنهين������ا االختبارات 
األخيرة في مركز كنيدي الفضائي، وتهيأنا 
 II لوض������ع املركبة على منت الص������اروخ دلتا
)Delta II(. ثم جاءت حلظة أمتنى نس������يانها. 

فحني كانت الرافع������ة ترفع املركبة إلى رأس 
الص������اروخ الذي ارتفاعه 130 قدما )40 مترا 
تقريبا(، هب������ت عاصفة برق هوجاء، وألزمت 
إجراءات األمان الفنيني بإخالء برج التجميع. 
كانت املركبة الفضائية، بأجزائها اإللكترونية 
احلساس������ة والضعيفة الوقاية، واملعلقة على 
ارتف������اع 60 قدم������ا )18 مت������را تقريبا( فوق 

األرض، تتعرض لعاصفة صيفية مرعبة. 
بعد انتهاء العاصفة، قمنا بإعادة املركبة 
إلى مبنى التجمي������ع، وأخذنا نفحصها بحثا 
عن أذى رمبا حل������ق بها. وقد حدثت معجزة 

عندما لم جند فيها ضررا حّل بها. 
وف������ي وقت مبكر من ي������وم 2007/8/4، بدأ 
العد التنازلي لإلطالق. اندفع������ت خارجا من احلرم الداخلي 
لغرفة التحكم ملش������اهدة اإلطالق مباشرة. كانت الساعة 5:15 
صباح������ا، وكانت النج������وم ُترى بوضوح. بدا املريخ س������اطعا 
ف������ي جهة الش������رق. وفجأة أضيئ������ت املباني كله������ا كما لو أن 
الشمس أشرقت. وبصمت، أخذ الصاروخ يندفع في السماء 
لع������دة ثوان وكانت املنطقة مضيئة لدرج������ة تكفي لقراءة كتاب 
ورؤية األل������وان. وبعد ثالثني ثانية من اإلطالق وصلني صوت 
اإلطالق، ضاغطا على صدري مبوجات ناجتة من دويِّه. كانت 
الصواريخ الصلبة الس������تة تطرح وتنفصل، مثل ألعاب نارية، 
لتسقط بعدئذ في مياه األطلسي، ثم تشتعل الصواريخ الثالثة 
املتبقي������ة. أصبحت فينيكس في طريقه������ا إلى املريخ. وأدركت 

حينها أنني لم أنعم بلحظة راحة منذ وقت طويل.
PHOENIX IN THE SKY )٭(
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انتهت عملية اإلطالق في مدة دقيقتني، ولم يبق منها سوى 
أث������ر دخان نار الصاروخ في الس������ماء املعتمة. عدنا إلى غرفة 
التحكم لتن������اول وجبة خفيفة وفنجان قه������وة. حملت فطيرتي، 
وعدت أجتول خارجا ألشاهد شروق الشمس. كان هناك شيء 
م������ا غير عادي يحدث في الس������ماء. ولم أتبين������ه إال بعد بضع 
دقائق. كان أثر دخان الصاروخ يدور مع رياح أعالي الغالف 
الغازي التي أضاءتها الش������مس املش������رقة. ف������ي تلك اللحظة، 
تكش������فت لي الصورة: كان أثر الدخان يش������كل صورة مماثلة 
لطائر الفينيكس. اس������تطعت متييز املنق������ار واجلناحني، وذيل 
طوي������ل يخفق باجتاه اخللف ثم إل������ى األمام فوق رأس الطائر، 
كما نرى في الرس������وم الصينية. لم يسبق لي مطلقا أن دهشت 
إلى هذا احلد من ش������كل سحابة. هل ميكن أن تكون هذه فأال 
حس������نا يدل على أن رحلتنا إلى املريخ ستكلل بالنجاح؟ امتأل 

قلبي باملشاعر والعواطف. أما الفطيرة فقد نسيتها.

الهبوط على التربة)٭( 
بعد عشرة أشهر من اإلطالق، كانت الفرق الهندسية في مختبر 
الدفع النفاث وش������ركة لوكهيد مارتن تس������تعد إلجراء مناورات 
الهبوط املعقدة. لقد اجتازت املركبة فينيكس مس������افة 600 مليون 
كيلومتر، وبدأت تش������عر بج������ذب قوة ثقالة املري������خ. كان توقيت 
األحداث محس������وبا مقرب������ا إلى ثانية واح������دة. وكانت املركبتان 
أوديسي ومارس ريكونيس������انس أوربتر املداريتان)1( قد ضبطتا 
مداريهما ونسقتا حتليقهما، لتكونا فوق فينيكس أثناء هبوطهما 
لتنقال بث إشارات فينيكس في الزمن احلقيقي )تتأخر اإلشارة 
الالس������لكية زمنا قدره مّدة انتق������ال الضوء إلى األرض بنحو 15 
دقيقة(. كان كل شيء جاهزا، وكان بدء تنفيذ اخلطة يجري بدقة 

كاملة. ولكن، ما هو السبب في هذا القلق الذي ينتابني؟
إن عملي������ة الهبوط على املري������خ أعقد بكثير من الهبوط على 
القم������ر أو األرض. إذ يجب أن تنجز املركبة خمس خطوات من 
التغيير بالتسلسل: فهي تبدأ كمركبة تبحر بني الكواكب، وبعد 
إنهاء مرحلة اإلبحار هذه، تهيئ املركبة ذاتها للتحول إلى عربة 
دخول قادرة على حتمل حرارة االحتكاك أثناء اقتحام الغالف 
الغازي للكوكب بسرعة 20 ألف كم/ساعة تقريبا. وعندما تبطئ 
املركبة سرعتها إلى 1500 كم/ساعة، تقوم بتحرير مظلتها من 
الغالف الواقي اخللفي. وفي غالف غازي رقيق كغالف املريخ، 
فإن أفضل ما تفعله املظلة هو إنقاص سرعة هبوط املركبة إلى 
150 كم/ساعة، وهي سرعة كبيرة جدا لعملية هبوط آمن. وعلى 

ارتفاع 1 كم فوق الس������طح، تنفصل مركب������ة الهبوط عن املظلة 
وعن الغالف الواقي اخللفي، لتندفع بحركة س������قوط حر. ومن 
ثم تقوم محركات كبح صاروخية، عددها اثناعشر بإبطاء هبوط 

املركبة إلى س������رعة نهائية تعادل وتيرة مشي سريع، وتالمس 
السطح أسفلها، لتمتص قوائم انضغاطية ذات تصميم خاص 
صدمة الهبوط على الس������طح. وأخيرا، يجب أن تنش������ر املركبة 
بنجاح ألواحها الشمسية ومعداتها كي تبدأ بعثتها السطحية. 

كل هذا يحدث في سبع دقائق.
أثناء قيامي باملراقبة من غرفة التحكم في املبنى رقم 230 في 
مختبر الدفع النفاث، حبس������ت أنفاسي مع اقتراب موعد عملية 
الهبوط على ارتفاع 1 كم فوق السطح. ازداد توتر األعصاب في 
الغرفة مع تذكرنا جميعا الرادار ومش������كالته، وخسارة مارس 
ب������والر الندر. كان على محركات الهب������وط الصاروخية أن تبطئ 
س������رعة هبوط املركبة إلى 10 كم/س������اعة، وتخفض أي س������رعة 
جانبي������ة إلى أقل من متر واحد في الثانية، مع إبقاء ظهر مركبة 
الهبوط موازيا لس������طح الكوكب. وخالل االجتماعات التمهيدية، 
أخ������ذ مدير بعثتن������ا <J. گوين> ميزح قائال إن������ه في حال إخفاق 
مح������رك صاروخي واحد، فس������توصلنا احملركات األحدعش������ر 
األخرى بس������الم إلى موقع حتطم املركبة. لم يعد مثل هذا املزاح 

املرعب لطيفا، فقد حانت حلظة احلقيقة.
ق����ام أح����د مهن��دس��ينا، باالس��������تع��ان��ة ب��ال��رادار، لق��راءة 
د  املس�������اف��ة التي تفص�ل املركب��ة ع��ن سطح امل��ري��خ، وذل���ك ِبعحَ
تنازل������ي: 1000 متر، 800 مت������ر، 600 متر. واعتقدت أن املركبة 
كانت تقترب من الس������طح بس������رعة كبيرة، وأننا ال نس������تطيع 
الهب��وط بس������الم بهذه السرعة. اجتازت فينيكس عتبة ارتفاع 
ال� 100 متر، ثم تغير كل ش������يء. صار اآلن العد التنازلي كما 
يل������ي: 90 مت������را، 80 مترا، 75 مترا. لقد بلغنا س������رعة الهبوط 
املناسبة ملالمسة السطح! وسرعان ما جاءت إشارة من سطح 

الكوكب وعندها ضجت الغرفة بهتافات الفرح.
بدت الس������اعتان التاليت������ان، اللتان انتظرن������ا فيهما دوران 
أوديس������ي املدارية حول املري������خ لتعود فوق مركب������ة هبوطنا، 
وكأنهم������ا متتدان أب������دا. ولكن، في النهاي������ة، أمكننا تأكيد أن 
فينيكس نش������رت بطريقة مناسبة ألواحها الشمسية، والتقطت 
صوره������ا األولى. كانت مش������اهدتنا األول������ى للمنطقة القطبية 
املتجمدة املريخية س������حرا. فبعد س������ت س������نوات من اإلعداد، 

صرنا قادرين أخيرا على بدء العمل في البعثة العلمية.

الكوكب مكسو بالطني كليا تقريبا)٭٭( 
ب������دأ فريقن������ا املكون م������ن 35 عاملا و 50 مهندس������ا و20 طالبا، 
ب���العم��������ل لي���ال نه��������ارا. وبغي���ة زي���ادة كف���������اءة العم���ل، فق���د 
عم���������ل الف���ري����ق ن���وب��ت���������ني ع��ل�ى م����دار 24 س�����������اع�����ة و40  

HARROWING LANDING )٭(
ALMOST FOILED BY CLODS )٭٭(

Odyssey and Mars Reconnaissance Orbiter )1(
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دق��ي��ق���ة، وهذا طول اليوم الشمس������ي للمريخ. هكذا صار هذا 
الي������وم املريخي)1(، هو يومنا؛ وأخذ زم������ن فريقنا ينزاح بعيدا 
عن زمن األرض الطبيع������ي، ودخلنا في مرحلة فترات فاصلة 

تتباعد دوما.
جاءت أولى مفاجآتنا الس������ارة حتى قبل أن حتفر الذراع 
اآللية )اإلنسالية( خندقها األول. وللتوثق من حالة مسند القائم 
اخللفي للمركبة، قمنا بضبط زاوية الذراع اآللية )اإلنس������الية( 
لتمتد أسفل املركبة، فكشفت الكاميرا أن محركاتها الصاروخية 
الكابحة أزاحت جانبا ما يقرب من 5 س������نتيمترات من التربة 
اجلافة، لتكش������ف عن بقع ساطعة في التربة يحتمل أنها جليد 
]انظر الش������كل في الصفحة 7[. لم تس������تطع الذراع أن تصل 
إلى عمٍق أكبر أس������فل املركبة ملزيد من التقصي، ولكنها زادت 

من توقعاتنا مما ميكن ألول خندق أن يكشفه.
وحني بدأت الذراع تغرف التراب، كشفت عن طبقة ناصعة. 
راقبن������ا هذا املوضع عندما كان������ت نواجت احلفر في هذه الطبقة 
تختف������ي خالل ثالثة أو أربعة أيام مريخية. ومع أن هذه الطبقة 
ب������دت جليد ماء تصّعد، فقد كان علين������ا أن ننتظر نتائج حتليل 
األداة )TEGA()2( )جه������از حتلي������ل احل������رارة والتحول الغازي( 
كي نك������ون واثقني بذلك. كان االحتم������ال الثاني، وهو أن يكون 
اجلليد هو ثنائي أكس������يد كربون متجمد تبدد بس������رعة، وذلك 
بسبب ظروف احلرارة احمليطة التي بلغت 30 درجة مئوية حتت 
الصف������ر. وقد أثبتت األداة TEGA الحق������ا أن مادة تلك الطبقة 
املتكشفة كانت جليد ماء. وهذه أول مرة يثبت فيها وجود جليد 
املاء على املريخ، لتتأكد بذلك صحة قياسات أوديسي املدارية. 
واآلن، بعد انكش������اف سطح طبقة اجلليد، أدركت أن كامل 
املش������هد احمليط باملركبة )وعلى األرجح كلتا منطقتي القطبني( 
لم يكن الس������هل اجلاف شبه الصحراوي الذي بدا لنا سابقا، 
بل حقل جليد ال يعرف عمقه. ولتحديد ما إذا كان هذا اجلليد 
تع������رض للذوبان في أي وقت س������ابق، فقد حملت املركبة على 
متنه������ا ثالثة أجهزة لتحليل التربة: األداة TEGA، التي تتكون 
من ثمانية أفران صغيرة متصل������ة مبقياس الطيف الكتلي)3( 
لكش������ف تركيب الغ������ازات املنطلقة من عملية تس������خني عينة؛ 
ومختب������ر الكيمياء الرطب������ة )WCL()4(، الذي أضاف ماء )ُجِلب 
من األرض( إل������ى عينة تربة مريخية، وق������ام بتحليل األيونات 
التي دخلت احمللول؛ ومجهر. لقد توقعنا توافقا بني قياس������ات 
األداتني TEGA و WCL، عندما كش������فتا عن الطبيعة املعدنية 

والكيميائية للتربة، كل مبعزل عن األخرى.
كانت املهم������ة ذات األولوية القصوى هي دراس������ة كيمياء 
التربة بحثا عن دالئل على وجود ماء سائل، فضال على املواد 
املغذي������ة ومصادر الطاقة الالزم������ة للمتعضيات. حاولنا أيضا 

حتدي������د البنية العمودية للتربة ب������دءا من الطبقات العليا، نزوال 
إلى طبق������ة التقاء التربة باجللي������د. كان على الذراع أن جتمع 
العين������ات وتضعها ف������ي منافذ التحليل على م������نت املركبة. من 
حيث املبدأ، كانت العملية س������هلة، وكأن طفال يضع رمال في 
دلو. وعلى أي حال، فإن فعل هذا من مس������افة 300 مليون كم 
أثبت أنه إجراء مشوب بالتحديات. وحيث إنه كان يوجد لدينا 
في مركز عملياتنا في مدينة تكسن منشأة اختبار فيها نسخة 
مطابقة من الذراع اآللية والكاميرات ومنافذ العينات لتساعدنا 
على متابعة العمل، فقد كنا جنرب جميع األوامر قبل إرسالها 
إلى املركبة على املريخ؛ إال أننا لم نس������تطع استنساخ صفتني 

من صفات املريخ: رياحه وخصائص تربته.
ب������دت التربة املريخية صدئة، خالف������ا لتربة أريزونا الطرية 
التي مترّنا عليها. ونتيجة لذلك، فقد امتألت املغرفة في طرف 
الذراع اآللي������ة بكتل طني دبق. أثبتت املناخ������ل املوجودة على 
منافذ العينات، التي أريد منها منع دخول احلصى، أنها ذات 
فاعلي������ة كبيرة للغاية ف������ي منع دخول قطع متكتل������ة من التربة 
أيضا. جمعت الذراع اآللي������ة بنجاح أول عينة لها على منخل 
)فلت������ر( مدخل على األداة TEGA، ولكنها احتاجت إلى أربعة 
أيام مريخية كي تتمك������ن من دفع مادة كافية بحركة اهتزازية 
إلى داخ������ل الفرن. وفي غضون ذلك، كان أي قدر من املاء لم 

يحجز بإحكام قد تصّعد)5( بعيدا. 
ومع م������رور الوقت، تعلمنا أفضل الط������رق للتعامل مع واقع 
الري������اح والتربة الطينية على املريخ؛ فاس������تطعنا حتليل العينات 
املأخوذة من عدة أعماق ومواقع في منطقة تنقيبنا. ومع ذلك، فقد 
ضاعت عينات كثيرة قبل وصولها إلى منافذ التلقيم، ألن الرياح 

اجلانبية القوية دفعتها جانبا، بدال من دخولها إلى األداة. 
وحني كنا نعّلم أنفسنا كيف نحفر بأفضل طريقة على املريخ، 
كانت أجهزة استشعار الغالف الغازي تراكم بياناتها data عن 
أحوال الطقس. س������اهمت وكالة الفضاء الكندية)6( بجهاز ليدار)7( 
lidar س������مح لنا بقياس الغبار في الغالف اجلوي، وأيضا قياس 

عمق الضباب السطحي، وارتفاع سحب جليد املاء. وقد سجلت، 
أيض������ا، ه������ذه األداة درجات احل������رارة والضغط على الس������طح. 
وباختصار، فقد قمنا مبس������ح بيئة املنطقة من أعلى طبقة اجلليد 
إلى طبقة التروپوپوز)8(، فيما كانت املركبات املدارية تركز بحثها 

على املنطقة من األعلى لوضعها جميعا في إطار الصورة.
sol 1( يسمى أيضا(

the Thermal and Evolved - Gas Analyzer )2(
a mass spectrometer )3(

the Wet Chemistry Lab )4(
sublimated )5(

Canadian Space Agency )6(
)lidar )7، جهاز شبيه بالرادار

tropopause )8(
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جيد كفاية لنبتة الهليون)٭(
كان م������ن بني أكبر مفاجآت البعثة اكتش������اف وجود عنصرين 
غي������ر متوقعني في التربة: كربونات الكالس������يوم )بتركيز %5( 
وف������وق الكل������ورات)1( )بتركيز 0.5%(. ولهذي������ن املركبني أهمية 

عظيمة لبحثنا عن احلياة. 
تتكون كربونات الكالسيوم عندما ينحل غاز ثنائي أكسيد 

الكربون اجلوي في ماء سائل، مكونا حمض 
الكربونيك carbonic acid. يس������تخرج هذا 
احلمض عنصر الكالسيوم من التربة ليكّون 
الكربونات، التي هي عنصر معدني شائع 
االنتشار على كوكب األرض، ونحن نسميه 
حجر الكلـــس limestone )أو حجر اجلير، 
أو الطبشـــور chalk( بش������كله الطبيع������ي، 
ونس������تخدمه منزليا حتت أس������ماء جتارية 
متعددة حلماية معدتنا املصابة باحلموضة. 
قدم مختبر الكيمياء الرطبة )WCL( قياسا 
للرق������م الهدروجيني pH بلغ 7.7، وهذا قدر 
زائد القلوية بنسبة بسيطة، وهو تقريبا من 
ذات الدرجة )القلوية( ملياه محيطات كوكب 
األرض التي حتميها كربونات الكالس������يوم 

أيضا من احلموضة. 
بحث علماء الكواكب عن هذه الكربونات 

على املريخ طوال عقود، وذلك ألن كثرة الوديان الضيقة، واملعالم 
شبه النهرية، وقيعان البحيرات القدمية ال تدع سوى قليل من 
الش������ك في أن املريخ كان في وقت من األوق������ات كوكبا رطبا، 
وهو أمر يوحي بأن الغالف اجلوي للمريخ كان أس������مك بكثير. 
كان عل������ى كامل كمي������ة غاز ثنائي أكس������يد الكربون أن تضيع 
بطريقة ما، وكانت صخور كربونات الكالس������يوم هي املرش������ح 
األبرز لهذا الفقدان. وقد قدمت فينيكس أول دليل يش������ير إلى 
أنه������ا )أي الكربونات( أحد مكونات التربة. وقد بينت املركبات 
املدارية منذ ذلك احلني تكش������فات صخرية منعزلة من صخور 
كربونات الكالس������يوم، على الرغم من وجود أمناط أخرى منها 

بدت أكثر انتشارا.
وإضافة إلى كونها مثيرة لالهتمام في حد ذاتها، فإن كربونات 
الكالسيوم تقدم أدلة أكثر على أن التربة، في موقع هبوط فينيكس، 
كان������ت رطبة في املاضي القريب، ورمبا تفس������ر أيضا ملاذا كانت 
التربة بهذه الدرجة العالية من التكتل والصدأ: فبإمكان معادنها 

أن تؤدي على املريخ دور اإلسمنت على أرضنا.
تختل������ف التربة القلوية في موقع فينيك������س كثيرا عما وجدته 

GOOD ENOUGH FOR ASPARAGUS )٭(
perchlorate )1(

Atacama Desert in Chile )2(
ice cap )3(

مركبات هبوط أخ������رى. وبإضافة مزيد من امل������اء، وزيادة ضغط 
اله������واء ميكن أن تنمو في التربة نبت������ة الهليون. وفي املقابل، فقد 
عبرت جوالة أبورتشونيتي أنواعا من التربة، حامضية قدمية وغنية 
مبركبات الس������لفات )الكبريتات(، وهذا يش������ير إلى بيئة كيميائية 

مختلفة، أكبر عمرا، وتتسم مبعاداتها لصالحية احلياة. 
أما فيما يتعلق بفوق الكلورات، فهذه املادة الكيميائية تصنع 
على األرض بصيغة فوق كلورات األمونيوم 
ammonium perchlorate الس������تخدامها م������ادة 

مؤكس������دة في صواريخ الوقود الصلب - مبا 
في ذلك احملركات الصاروخية التس������عة ذات 
الوقود الصلب على الص������اروخ دلتا II الذي 
أطلق فينيكس إلى الفضاء. وفي مياه الشرب، 
تعتبر فوق الكلورات غير آمنة إذا كانت بتركيز 
أعلى من 25 جزءا في البليون. والقول املوجه 
إل������ى رواد الفضاء في املس������تقبل هو توخي 

احلذر: فتربة املريخ خطرة على الصحة.
ومع ذلك، فإن ما هو سام لنا ليس كذلك 
للميكروبات. وتنتج العمليات الطبيعية قدرا 
صغيرا من فوق الكلورات؛ ميكنها أن تتراكم 
في الصحاري الشديدة اجلفاف التي تغيب 
عنه������ا الرطوبة الت������ي جترفها ف������ي أماكن 
أخ������رى. ففي صحراء آتاكاما بتش������يلي)2(، 
يهطل املط������ر مرة واحدة في العقد، ليمّكن فوق الكلورات هذه 
من أن تنمو وتزداد. وتتدبر بكتيريا الصحراء أمر معيش������تها 
باستخدام فوق الكلورات والنترات كمصادر طاقة. فهل ميكن 

أن يكون احلال مماثال على املريخ؟
لقد أضافت من������اذج أبحاث حديثة لطق������س كوكب املريخ 
بأكمله، دراسة دينامياته املدارية ومن ضمنها تأرجحات كبيرة 
في امليل )الزاوية بني مس������توي مدار الكوكب ومحور تدوميه(، 
وذلك لتقدير كيفية تغير مناخ املريخ عبر عش������رة ماليني سنة 
املاضية. وتخضع شدة التسخني الشمسي عند قطبي الكوكب 
إل������ى تقلبات كبيرة متتد من فترة الب������رودة احلالية إلى فترات 
دافئة طويلة األمد. عندئذ ترتفع درجات حرارة الصيف إلى ما 
فوق نقطة التصعيد لقبعة اجلليد)3( القطبية، ويختفي اجلليد 
من القطبني ليتكون من جديد على جبال البراكني العالية قريبا 
من خط اس������تواء الكوكب، لينتج بذلك مجالد كبيرة. وعند هذه 

تختلف التربة 
القلوية في موقع 

هبوط فينيكس بقدر 
كبير عما وجدته 
مركبات أخرى في 

مواقع هبوطها. وفي 
احلقيقة، فإن الرقم 

الهدروجيني pH لتربة 
املوقع مُياثل الرقم 
اخلاص مباء البحر 
على كوكب األرض.

التتمة في الصفحة 31
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بوصلة في الداخل)٭(
احلاسة املغنطيسية لدى احليوانات حقيقية.

ويقترب العلماء من فهم كيف تعمل هذه احلاسة.
<D. كاستيڤيشي>

في عام 2007 ولفترة بدأت كأنها ستة أشهر النهائية، 
قضت <S. بي������گال> ]الباحثة في عل������م احليوان بجامعة 
دوسبيرگ-إيس������ني في أملانيا[ أمس������ياتها أمام شاش������ة 
حاس������وبها، حتدق في صورة املاشية وهي ترعى. كانت 
حُتّمل صور األقمار الصنعية ملرعى للماش������ية من موقع 
گـــوگل إيرث)1(، وتق������وم بوضع عالمة على كل بقرة على 
حدة، ثم حُتّمل الصورة التالية. ومبس������اعدة املشاركني 
معها في البح������ث، وجدت <بيگال> ف������ي نهاية األمر أن 
املجترات الوادعة كانت حتسُّ بش������يء ما. في املتوسط، 
كانت متيل قليال إلى توجيه أجس������امها مبحاذاة محور 
الش������مال-اجلنوب. ولكنها لم تكن تتوجه إلى الش������مال 
احلقيقي، وهو ما كان ميكن أن حتّدده باستخدام الشمس 
كمرجع. وعوضا ع������ن ذلك، فقد كانت تعرف بطريقة ما 
كيف توجه نفس������ها نحو القطب الش������مالي املغنطيسي، 
الذي يحيد في ش������مال كن������دا مئ������ات الكيلومترات إلى 

اجلنوب من القطب اجلغرافي.
ومن ثم وجدت دراس������ة تبعت ذلك املزيد من األدلة على 
أن احليوان������ات الكبيرة مثل األبقار قادرة على التفاعل مع 
املجال املغنطيسي لألرض: إذ ينعدم سلوك توجيه اجلسم 
في املناطق القريبة من خط������وط الكهرباء العالية الڤلطية 
high-voltage )اجلهد( التي تطغى على اإلش������ارات الطفيفة 

الصادرة عن كوكب األرض.
وحتى عقود قليلة ماضية كانت دراس������ات مثل دراسة 

<بي������گال> محط االس������تهجان. فقد كان اجلمي������ع يعلمون 

أن امل������واد العضوية ال تس������تجيب للمجاالت املغنطيس������ية 
الضعيف������ة مثل مجال األرض، وأن احليوانات غير مجهزة 
بقضبان مغنطيسية قد تستخدمها كبوصلة. فقد تراجعت 
ر> ]من القرن الثامن عشر[ القائلة بوجود  فكرة <A .F. ِمْزمحَ
»مغنطيسية حيوانية« - أي فكرة أن مخلوقات حية حتوي 
س������وائل مغنطيس������ية في أجس������امها - منذ زمن بعيد إلى 

مرتبة أدبيات الشعوذة.
واليوم ُيِقر املجتمع العلمي بأن بعض احليوانات تستقبل 
وتستجيب للمجاالت املغنطيس������ية، وأن القدرة على القيام 
بذلك بالنس������بة إل������ى العديد منها يجب أن يكون مس������اعدا 
على بقائها، ولكن تفسير ملاذا حتتاج املاشية إلى أن توّجه 
أجس������امها مغنطيسيا ال يزال غامضا. إال أن تلك احلاسة 
قد ُوثِّقت جيدا في عش������رات األن������واع - بدءا من تلك التي 
تهاجر موس������ميا، كطائر أبـــي احلناء robin والفراشـــات 
امللكيـــة monarch butterflies إلى تلك اخلبيرة في املالحة، 
كاحلمام الزاجل والس������الحف البحرية، ومن الالفقاريات، 
كأم الربيان lobster ونحل العس������ل والنمل، إلى الثدييات، 
كقوارض اخللد وأس������د البحر، ومن البكتيريا الدقيقة إلى 

احليتان العمالقة.
وم������ا ال يعرف������ه أحد على وج������ه اليقني حت������ى اآلن هو 

THE COMPASS WITHIN )�(
Google Earth )1(

باختصار
تقوم عليها هذه احلاسة.

بع������ض احليوان������ات قد تس������تخدم جس������يمات مغنطيس������ية مجهرية 
)ميكروسكوبية( للكش������ف عن املجاالت املغنطيسية، وبعضها اآلخر قد 

يستغل التأثيرات الكمومية في صبغات معينة في العني.

عشرات من األنواع احليوانية، من النمل إلى احليتان، لديها قدرات - موثقة 
جيدا - للكشف عن املجال املغنطيسي األرضي واستخدامه للتوجيه واملالحة.
بعد بضع بدايات خاطئة، رمبا يكون الباحثون قد حددوا اآلن موقع 
أعضاء هذه احلاسة املغنطيسية، وأخيرا صاروا يفهمون الفيزياء التي 

املجلد 28 العددان 8/7
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كي������ف تقوم املخلوق������ات األخرى - ع������دا البكتيريا - بذلك 
بالتحديد. فيش������ير <S. ريبپ������رت> ]عالم األعصاب في كلية 
ماساتشوستس للطب في وورستر[ إلى أن املغنطيسية هي 

»احلاسة الوحيدة التي نعرف عنها أقل ما ميكن.«
ولك������ن في العقد األخير أو نحو ذل������ك، بدأ التعاون بني 

البيولوجيني وعلماء األرض والفيزيائيني بطرح آليات معقولة 
وحتديد أجزاء محتملة من الُبنى التش������ريحية قد ُتنّفذ فيها 
هذه اآلليات. إال أن أيا من هذه األفكار لم تلق بعد قبولحَ كامل 
املجتمع العلمي، ومع ذلك فإن األدلة التجريبية املُستخلصة 
حتى اآلن مدهش������ة حقا. فبعض احليوانات قد حتوي أكثر 
من ن������وع واحد من األعضاء املغنطيس������ية. وفي حني يبدو 
أن بعض مجســـات sensors املجال املغنطيسي البيولوجية 
تعمل كبوصالت قضيب مغنطيسي عادية، إال أن عددا آخر 

قد يكون متجذرا في تأثيرات كمومية quantum دقيقة.
ال ي������زال هذا املوض������وع يأخذ نصيبه م������ن اجلدل. ولكن 
االهتمام املتزايد باالستقبال املغنطيسي والتحسينات السريعة 
على األساليب التجريبية قد يقود الباحثني في السنوات القليلة 

املقبلة إلى حل لغز هذه احلاسة غير العادية.

Davide Castelvecchi
كاتب علمي مستقر في روما، أحد احملررين املشاركني في مجلة ساينتفيك أمريكان.

املؤلف
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الدافع إلى الهجرة)٭(
قبل نصف قرن تقريبا ظهرت أولى اإلش������ارات احلديثة 
إل������ى أن احليوانات في بعض األحيان تس������تخدم املجاالت 
املغنطيس������ية لتوجيه س������لوكها. فقد الح������ظ الباحثون منذ 
خمس������ينات القرن العشرين أن طيور أبي احلناء األوروبية 
حتاول في فصل اخلريف على ما يبدو الهروب من القفص 
نحو اجلن������وب حيث تهاجر عادة، حتى ول������و لم تتوفر لها 
اإلشارات البصرية التي تشير إلى موقع اجلنوب. ومن ثم 
برهن <W. ڤيلتش������كو>  ]طالب في علم األحياء بجامعة گوته 
في فرانكفورت[ في منتصف الس������تينات على أن األسالك 
الكهرمغنطيس������ية امللفوفة حول قف������ص الطيور قد تخدعها 
بتوجيه محاولة الهرب في اجتاه خاطئ. دراسة <ڤيلتشكو> 
هذه كانت على األرجح أول دليل على احلاسة املغنطيسية، 
وجاء رد الفعل متشككا كما هو متوقع. ويقول <ڤيلتشكو> 
]الذي تقاعد مؤخرا من عمله كأس������تاذ في گوته[: »عندما 
وجدت أن املجال املغنطيس������ي ي������ؤدي دورا ما في االجتاه 

لدى أبي احلناء، لم يصدق أحد ذلك.«
بعد وقت قصير من هذا االكتش������اف التقى <ڤيلتشكو> 
زوجة املستقبل، ورفيقة دربه في البحث العلمي <R. روزوثا>. 
وعك������ف الزوجان منذ ذلك احلني على دراس������ة احلاس������ة 
املغنطيسية للطيور، مشتغلني في الغالب على الطيور التي 
يصطادونها بالش������باك قرب مختبراتهم������ا. وبدأ الزوجان 
بنشر نتائج أبحاثهم املشتركة في عام 1972، عندما كشفا 
أن طيور أبي احلناء حساسة ليس فقط لالجتاه اجلغرافي 
للش������مال املغنطيس������ي ولكن أيضا إلى درج������ة ميل املجال 

املغنطيسي إلى األرض بالنسبة إلى األفق.
إذ تتباين درجة ميل املجال املغنطيسي لألرض باستمرار 
من القطب إلى القطب اآلخر. فهذا املجال يشير نحو األعلى 
عند القطب اجلنوبي املغنطيسي، في حني يشير إلى األسفل 
عند القطب الشمالي املغنطيسي، ويكون أفقيا في منتصف 
الطريق تقريبا عند »خط االستواء املغنطيسي«. والبوصلة 
العادي������ة توازن إبرتها أفقيا، وبالتالي ال ميكنها قياس ميل 
املجال، وتس������تجيب فقط لعناصرها اجلانبية. ولكن يتضح 
أن الطي������ور - وغيرها من احليوانات األخرى - تس������تطيع 
القي������ام مبا هو أفضل من ذلك، فقد تس������تخدم امليل لتقدير 

تقريبي للمسافة التي تفصلها عن األقطاب املغنطيسية.
ال تقتص������ر التغيرات في مج������ال األرض على التغيرات 
ف������ي امليل م������ن قطب إلى القط������ب اآلخر. إذ تول������د املعادن 
 anomalies املغنطيس������ية في القش������رة األرضية شـــذوذات

محلي������ة في كل م������ن االجتاه والقوة. ويب������دو أن لدى بعض 
احليوان������ات - خصوصا الس������الحف البحري������ة - خريطة 
ذهنية لتلك الش������ذوذات تس������اعدها عل������ى معرفة ليس فقط 
موقع الش������مال ولكن أيضا موقعها بالنسبة إلى وجهتها. 
وق������د وجد <J .K. لوم������ان> ]من جامعة كارولينا الش������مالية 
في تش������ابل هيل[ والباحثون العاملون معه أن الس������الحف 
البحرية التي يصطادونها متيل إلى االس������تجابة للمجاالت 
املغنطيس������ية االصطناعية التي حتاكي الظروف في املواقع 
املختلفة على طول طرق الهجرة التي تتبعها هذه السالحف. 
فتحاول السالحف السباحة في االجتاه الذي سيقودها إلى 
وجهتها بدءا من تلك املواقع. ولكي تكون لدى احليوان مثل 
حاسة اخلريطة املغنطيس������ية هذه، فمن احملتمل أن يحتاج 
احليوان ليس فقط إلى اكتشاف الشذوذات في ميل املجال 

املغنطيسي، بل أيضا التفاوت في قوتها.
ويعتق������د بعض الباحث������ني أن للطيور حاس������ة اخلريطة 
املغنطيسية إضافة إلى التوجيه املغنطيسي العادي، ولكن 
<A. گاگلياردو> ]خبيرة الش������م عند الطيور من جامعة بيزا 

في إيطاليا[ تقول إن الدليل على حاسة اخلريطة املغنطيسية 
ه������ذه دليل ضعيف. إذ يبدو أن الطيور قادرة على أن جتد 
طريقها كما يجب باس������تخدام احلواس األخرى؛ وتضيف 
قائلة: »فأربعون عاما من التالعب باملجال املغنطيس������ي لم 
متنع احلمام الزاجل من العودة إلى وطنه.« ولكنها تش������ير 
إل������ى أن الطي������ور تضل طريقها إذا ما ُحِرمت من حاس������ة 
الشم بقطع عصب األنف جراحيا. وإضافة إلى ذلك، فإن 
احلم������ام الزاجل املرّبى في أقفاص ُتفتح فقط نحو األعلى، 
بحيث ال تستطيع هذه الطيور حتديد االجتاه الذي تصدر 
عن������ه الروائح البيئية، تكون غير قادرة على املالحة. وعليه، 
تقول <گاگلي������اردو>: »في حني أن األدل������ة على أن الطيور 
تستطيع متييز الشمال املغنطيسي من جنوبه، أدلة راسخة 
جدا، إال أنها تش������ك في أن احلاسة املغنطيسية ميكن أن 

تقوم مبا هو أكثر من ذلك.«
ولكن عددا آخر من اخلبراء يعتقد اآلن أن للطيور نوعني 
متباينني من احلاسة املغنطيسية كل منها مكّيف للعمل في 
استخدامات مختلفة، حاسة البوصلة لتحديد اجتاه املجال 
 magnetometer »وحاسة منفصلة هي »املقياس املغنطيسي
لقياس قوة املجال. ويرى آخرون أن العديد من األدلة املختلفة 
تشير إلى وجود حاسة واحدة أو أخرى، ولكن ليس االثنتان 
ف������ي النوع الواحد. وأحد أس������باب التضارب هو الصعوبة 
الشديدة في حتديد التأثيرات السلوكية للمغنطيسية بدقة، 

THE URGE TO MIGRATE )�(
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ويرجع ذلك جزئي������ا إلى أن الطي������ور واحليوانات األخرى 
تس������تغل عددا من اإلشارات املختلفة في التوجيه واملالحة، 
فتستخدم الشمس والنجوم والقمر، وميكنها تعرف املعالم 
البارزة على األرض واالجتاه الس������ائد لألمواج في عرض 
البحر، كما ميكنها تذّكر الروائح. ويش������ير <M. ڤينكلهوفر> 
]جيوفيزيائ������ي في جامعة لودڤيگ ماكس������يميليان مبيونخ[ 
إلى أن احليوانات تستخدم عددا من احلواس في املالحة. 
فيقول: »إنها تس������تخدم كل ما هو متاح من إشارات. ومتى 
ما كانت إحدى اإلش������ارات مبهمة، فستستخدم تلك األكثر 

وضوحا.«
ولألس������ف، فحتى أقوى النتائج من التجارب املصممة 
ر بتفسيرات متعددة في أغلب األحيان.  بشكل جيد قد ُتفسَّ
وإحدى أهم مالحظات الزوجني <ڤيلتشكو> هي أن حاسة 
البوصل������ة عند أبي احلناء ال تعمل في الظالم: فهي بحاجة 
إلى ض������وء مبوجة زرق������اء، أو بطول موج������ي قصير. وقد 
حصال على هذه النتائج في ظروف املختبر التي تس������اعد 
عل������ى عزل اإلش������ارات بعضها عن بع������ض، ولكنها ظروف 
مصطنعة إلى حد ما. ولكن في دراسة محورية ُأجريت في 
عام 2004 وجد <H. موريس������نت> ]من جامعة أولدنبورگ في 
أملانيا[ وزمالؤه أدلة دامغة على وجود تفاعل بني البوصلة 
والض������وء في الطبيعة. فبّينوا أن طيور الّدج thrushes التي 
حتلق ليال، ُتعيد معايرة حاس������تها املغنطيسية كل يوم عند 

غروب الشمس.
للقي������ام بهذه التجرب������ة، اصطاد فريق <موريس������نت> 
العشرات من طيور الدج في والية إيلينوي بوسط الواليات 
املتحدة وثّبتوا عليها أجهزة البث الالسلكي. وعند غروب 
الشمس، أخضع الباحثون ثمانية عشر طيرا منها ملجال 
مغنطيس������ي يحاكي املج������ال املغنطيس������ي األرضي لكنه 
يش������ير إلى الشرق بدال من الشمال. وبعد حلول الظالم، 
فتحوا األقف������اص وأطلقوا الطيور. وم������ع حتليق الطيور 
بعيدا، طاردهم أعضاء الفريق في سيارة أولدزموبيل من 
طراز عام 1982 مع هوائي كبير يبرز من السقف، والذي 
تسبب في تكرار إيقاف الشرطة لهم. وفي حني استأنفت 
مجموعة الطي������ور التي لم تخضع للمجال املغنطيس������ي 
هجرتها ش������ماال نحو والية ويسكونسن، اجتهت الطيور 
الثمانية عش������ر الت������ي ُأخضع������ت للمجال املغنطيس������ي 
األرضي الوهمي غربا نحو والية أيوا أو ميسوري. ولكن 
في الليالي الالحقة، حتى تلك الطيور صّححت مسارها 

واجتهت شماال مرة أخرى.
ومع أن النتائج تش������ير إل������ى أن الطي������ور تعيد معايرة 

شمالها املغنطيسي عند الغسق، اختلفت التفسيرات حول 
دور الض������وء في ه������ذه العملية. وأح������د االحتماالت هو أن 
الطي������ور لديها بوصلة داخلية ال تعم������ل إاّل بوجود الضوء، 
كما استنتج الزوجان <ڤيلتش������كو>. والتفسير اآلخر يبدو 
معقوال بالدرجة نفس������ها: الطيور تس������تخدم الشمس فقط 
كنقط������ة مرجعية ملعايرة بوصلة ال حتتاج إلى الضوء للقيام 
بعملها فعليا. وفي الواقع، قد تس������تمر الطيور باس������تخدام 

بوصلتها طوال الليل.
ومن الواض������ح أنه من غير املرج������ح أن حتل التجارب 
الس������لوكية وحدها هذه القضايا بطريق������ة أو بأخرى. وفي 
النهاية، ال بد من حتديد ودراس������ة أعضاء احلس بصورة 

مباشرة أكثر.

دالالت صدئة)٭٭(
إن البحث عن أعضاء حساسة مغنطيسيا هو أسوأ كوابيس 
عاِلم التشريح. فقد تكون املجسات خاليا منفردة ومعزولة 
في أي مكان داخل اجلس������م. وقد حتتوي على جس������يمات 

Fish Do It, Birds Maybe )�(
RUSTY CLUES )��(

األسماك تفعل ذلك، ورمبا الطيور)٭(
يشـــتبه بعـــض الباحثـــني في أن احلاســـة املغنطيســـية فـــي احليوانات 
هـــي فـــي معظم األحيان مـــن قبيل ما هو موجود في خطم snouts ســـمك 
التـــراوت مـــن نـــوع قـــوس قـــزح. في هذه الســـمكة، تســـتجيب حـــزم من 
جسيمات املاگنيتايت - وهو شكل من أكسيد احلديد يوجد في اخلاليا 
احلسية - للتغير في اجتاه املجال املغنطيسي األرضي )نسبة إلى رأس 
الســـمكة( مـــن خالل فتح قنوات في غشـــاء اخللية )اللوحـــة في اليمني(. 
وبعد مرور األيونات عبر الغشاء يرسل الغشاء إشارة حتمل املعلومات 

على طول العصب وصوال إلى الدماغ.

شمال شمال

قنوات 
مسدودة

غشاء خلية
قنوات مفتوحة

أيون

خطوط مجال 
مغنطيسي

حزمة 
مگنيتايت

فرضية أولى
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مغنطيسية مجهرية )ميكروسكوبية()1( - تقوم بدور يشبه 
إبرة البوصلة - يصعب متييزها عند إجراء التحاليل على 
بقية امللوثات التي قد توجد في عينات األنس������جة. كما أن 
اآللي������ة احملتملة يج������ب أن ُتلبي أيض������ا متطلبات صارمة؛ 
وعلى وجه اخلصوص، يجب أن تكون حساس������ة ملجاالت 
مغنطيس������ية ضعيف������ة كما هي احلال بالنس������بة إلى مجال 
األرض، ويجب أن مُتيِّز بني اإلشارة املغنطيسية وضجيج 
االهت������زازات اجلزيئية الطبيعية، وه������و أمر يصعب بالذات 
أن تق������وم به بنية ميكروية )مجهرية(. وحتى اآلن فإن اآللية 
������رة بش������كل ال لبس فيه، حتدث  دة وال�ُمفسَّ الوحيدة ال�ُمحدَّ

في البكتيريا.
عند خطوط العرض حيث يكون ميل املجال املغنطيسي 
األرضي حادا مبا فيه الكفاية، تقوم البكتيريا باس������تخدامه 
مبثابة ممثل للجاذبية ل�»معرفة« أي االجتاهات هو األسفل 
فتتمكن من الس������باحة نحو ق������اع البحر املوح������ل، موئلها 
املفضل. وفي س������بعينات القرن العش������رين، بنّي الباحثون 
أن هذه البكتيريا حتتوي على حزم من جس������يمات مجهرية 
من املاگنيتايت magnetite، ش������كل شديد املغنطيسية من 
أكسيد احلديد، تصطف معا ومع املجال املغنطيسي وبذلك 

توّجه الكائنات كلها في االجتاه الصحيح. 
قّدمت البكتيريا منوذجا طبيعيا حملاولة فهم االستقبال 
املغنطيسي بشكل عام. وفي الثمانينات من القرن العشرين 
اقترح اجليوبيولوجي <J. كيرش������ڤينك>   ]الذي يعمل اآلن 
ف������ي معهد كاليفورنيا للتقان������ة[ وآخرون أن بنى قائمة على 
املاگنيتاي������ت ق������د توجد عب������ر اململكة احليواني������ة جميعها. 
وب������دأ العلماء بالبحث عن هذه اجلس������يمات في احليوانات 

احلساسة مغنطيسيا.
في أوائل القرن الواحد والعش������رين اس������تخدم فريق - 
يضم <ڤينكلهوفر> و<ولفگانگ ڤيلتش������كو> وزوجني آخرين 
في جامع������ة گوت������ه: <گريت������ا> و<G. فاليش������نر> - تقنيات 
التصوير املتطورة للكشف عن البنى احمليرة التي قد حتوي 
اجلس������يمات النانوية من املاگنيتايت ف������ي احلمام الزاجل. 
ووجدوا هذه البنى في جلد اجلزء العلوي من مناقير الطيور. 
وهي عبارة عن جس������يمات مغنطيس������ية صغيرة جدا - ال 
تتعدى بضعة نانومترات؛ وبالتالي فإن حركتها العشوائية 
يج������ب أن تكون ذات تأثير كبير مقارنة بحجمها. وقد كانت 
الضوضاء عالية لدرجة ال متّكن تلك اجلس������يمات من قراءة 
قوة املجال املغنطيسي؛ ولكن من حيث املبدأ، ستتمكن من 

Magnetic Eyes )�(
microscopic )1(

فرضية ثانية
عيون مغنطيسية)٭(

يعتقـــد بعـــض العلمـــاء أن بروتـــني الكريپتوكروم، املوجود في شـــبكية 
د  العـــني، قـــد يكون املفتاح للحاســـة املغنطيســـية في الطيـــور. فقد حُتدِّ
بعـــض خاليـــا العـــني اجتاه الشـــمال بســـبب تســـارع أو تباطـــؤ تفاعل 
كيميائـــي اعتمـــادا علـــى اجتـــاه املجال املغنطيســـي لـــألرض. ويبدأ رد 
الفعل عندما يصطدم فوتون الضوء بجزيء الكريپتوكروم، فيفصل بني 
إلكترونني يدوران في العادة كزوج. وفي نهاية املطاف يدفع ذلك اخللية 

إلى إطالق إشارة إلى الدماغ، يدرك احليوان منها اجتاه املجال.

إن الكثير من هذه التفاصيل، مبا في ذلك كيف تترجم الطيور التفاعل الكيميائي 
إلى إشارة مرسلة إلى الدماغ أو حتى ما قد يكون بالضبط التفاعل الكيميائي، ما 

تزال غير معروفة.

وسيكون اإللكترونان اآلن في واحدة من حالتني: متوازيني أو متوازيني في 
اجتاه مضاد، وفي الواقع سيظالن لبعض الوقت في حالتيهما. ولكن اعتمادا 

على االجتاه الذي يتجه إليه املجال املغنطيسي األرضي بالنسبة إلى عيني 
الطير، فقد يظل اإللكترونان لوقت أطول في حالة دون األخرى.

في جزيء كريپتوكروم 
مستقر تدور اإللكترونات 

معا كأزواج، في وضع 
تكون محاذاة سبيناتها 
)دوراناتها املغزلية( - 

والسبني spin هو النظير 
الفيزيائي الكمومي 

حملور الشمال - اجلنوب 
لقضيب مغنطيسي - 

معاكسا بعضها بعضا أو 
متوازية في اجتاه مضاد. 
)اللوحة تصور إلكترونني 

فقط من العديد من 
إلكترونات اجلزيء(.

هنا يحّلق الطائر نحو 
الشمال املغنطيسي، وهذا 

يدفع اإللكترونات إلى البقاء 
لفترة أطول في احلالة 

املوازية في اجتاه مضاد. 
وال حتدث أي تفاعالت 

كيميائية. وعندئذ ميكن 
لإللكترون املزاح أن يعود 

إلى حالته املستقرة )إلى أن 
يصدم الفوتون التالي(.

وإذا انحرف الطير عن 
هذا املسار، ستقضي 

اإللكترونات فترة أطول 
في احلالة املوازية. 

وعندها يحدث تفاعل 
كيميائي يبعد اإللكترون 

املزاح. وهذا التفاعل 
سينّبه احليوان إلى أنه 

ال يتجه شماال.

عندما يصطدم فوتون 
باجلزيء، فإنه يزيح 

واحدا من اإللكترونني في 
هذا الزوج إلى موقع آخر 

داخل اجلزيء.

فوتون

إلكترون

كريپتوكروم

موازية

شمال شمال

تفاعل 
كيميائي

موازية في 
اجتاه مضاد

�➊

�➋

�❸

�❹ �➎
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الكش������ف عن اجتاهه، إال أنها: »لن حتصل على استجابة 
قوية، ولكنها كانت س������تنجح على األقل كبوصلة،« على حد 
ق������ول <ڤينكلهوفر>. ومن املدهش أن ه������ذه البنى توجد في 
مناط������ق مكتظة بالنهايات العصبية، وه������ذا ما يتوقعه املرء 
من املجس������ات املفترضة، وذلك حلاجته������ا إلى التكامل مع 

اجلهاز العصبي.
وق������د اتضح أن ع������ددا قليال من هذه اجلس������يمات هو 
ماگنيتايت، ف������ي حني كانت البقية من م������ادة وثيقة الصلة 
بها تسمى ماگمايت maghemite، وهي ليست على الدرجة 
نفس������ها من القوة املغنطيس������ية. ومع ذلك، اعتقد الباحثون 

أنهم رمبا حصلوا على الدليل الدامغ.
وفي بحث منشور استكماال للموضوع، اقترح الزوجان 
<فاليش������نر> وزمالؤهما منوذجا لكي������ف ميكن لُبنى تتألف 

في األس������اس من املاگمايت أن تعمل كبوصلة. فاقترحوا 
م املجال  أن ُبنى املاگمايت قد تتمغن������ط مؤقتا، وبذا ُتضخِّ
املغنطيس������ي األرضي في األجزاء القريب������ة منها، وتوّجهه 

نحو جسيمات املاگنيتايت.
ولكن <ڤينكلهوفر> انش������ق عن زمالئه السابقني، ونشر 
نقض������ا لذلك م������ع <كيرش������ڤينك>. وقد ذك������ر الباحثان أن 
املاگمايت في الدراس������ة كان »غي������ر متبلور«، مما يعني أنه 
يفتقر إلى البنية البلورية، وأشار <ڤينكلهوفر> إلى أن مواد 
غير متبلورة كهذه تشكل مغنطيسات ضعيفة جدا، أضعف 
من أن تؤدي الوظيفة املنسوبة إلى اجلسيمات املوجودة في 
الطيور. وأش������ار آخرون إلى أن������ه ليس من الواضح ما إذا 
كانت النهايات العصبية تقع بدقة بالقرب من اجلس������يمات 
املغنطيسية. وخلص <ڤينكلهوفر> إلى أن الُبنى احملتملة في 
مناقير احلمام الزاجل رمبا اليكون لها في نهاية األمر أي 

عالقة باالستقبال املغنطيسي.
وس������بب آخر يدعو إلى توخي احلذر هو أن املاگنيتايت 
وغيره من اجلسيمات املغنطيس������ية موجودة بكثرة في كل 
م������كان في الطبيعة؛ »فحتى غبار املختبر يحتوي على مواد 
مغنطيس������ية«، على حد ق������ول <ڤينكلهوف������ر>. وعلى علماء 
التشريح استخدام مشارط من السيراميك لتجنب إضافة 
شظايا معدنية إلى األنس������جة املستخلصة من احليوانات. 
ولكن إذا ما دخلت اجلسيمات اجلسم كملوثات، فإن خاليا 
الدم البيضاء قد جتمعها مع������ا، مما قد يبدو حتت املجهر 

)امليكروسكوب( فيما بعد كخاليا حسية.
وعلى الرغم من الصعوبات اخلاصة بتحديد املس������تقِبل 
املغنطيسي املفترض في احلمام الزاجل، فإن <ڤينكلهوفر> 
و<كيرش������ڤينك> يظالن نصيرين قويني م������ن أنصار نظرية 

املاگنيتاي������ت. ويش������يران إلى ما يعتقدان أن������ه أفضل دليل 
حت������ى اآلن على عضو م������ن هذا القبي������ل: أال وهو اخلاليا 
املبطنة لفتحة األنف في سمك التراوت من نوع قوس قزح 
rainbow trout. وقد ظل <M. ووكر> ]من جامعة أوكالند في 

نيوزيلندا[ وزمالؤه يدرسون اخلاليا منذ عام 1997، عندما 
عثروا عليها أول مرة. ومتكن الباحثون من إظهار استجابة 
للمجاالت املغنطيسية الكهربائية: إذ أرسلت اخلاليا بالفعل 

إشارة إلى الدماغ. 
ويق������ود <كيرش������ڤينك> اآلن مش������روعا س������يمتد لعدة 
سنوات وبجهود عدة مختبرات، وذلك لتمييز بنية وسلوك 
املجسات املغنطيس������ية املفترضة. فهو يظن أن جسيمات 
 organelles املاگنيتايت قد تك������ون محتواة في عضيـــات
تلتصق مباشرة بأغشية عصبونات متخصصة. وتشكل 
كل خلية منها عضوا مجهريا )ميكروسكوبيا( مستقبال 
للمغنطيسية. وعندما يتسبب مجال مغنطيسي في دوران 
العضي������ات إلى اجتاه جديد، فإن ه������ذه العضيات تطلق 
أيونـــات ions تدف������ع العصبونات إلى إطالق اإلش������ارة 
العصبية وبالتال������ي »ُتخبر« الدماغ باالجتاه الذي ينبغي 
أن يس������بح السمك نحوه ]انظر الش������كل في الصفحة 17[. 
ويقول <كيرش������ڤينك> إن الباحثني الذين يدرسون جلد منقار 
احلمام رمبا يتعني عليهم أن يسترش������دوا بالس������مك بدال من 

البحث داخل خطوم snout الطيور. 

إشارات خفية)٭(
ليس املاگنيتايت هو املرش������ح الوحيد في الس������باق: كذلك 
ق������د تكون آلية قائم������ة على الفيزياء الكمومي������ة آلية معقولة 
لكثير من الباحثني. فقد الحظ <K. ش������ولنت> ]عالم الفيزياء 
احليوي������ة النظري������ة والذي يعم������ل اآلن في جامع������ة إلينوي 
بأوربانا شامبني[ في الس������بعينات من القرن العشرين أن 
التفاعالت الكيميائية املتأثرة باملجال املغنطيس������ي قد توفر 
األساس املادي للش������عور باملغنطيسية. فس������يبدأ التفاعل 
ذو الصل������ة عندما تصط������دم الفوتون������ات بجزيئات صبغة 
مناسبة، فتتسبب في تش������كيل ما يسمى باجلذور احلرة 
free radicals. وبذا تفس������ر احلاجُة إلى فوتونات تلك الصلةحَ 

الظاهرية بني البوصلة وأشعة الشمس التي الحظها علماء 
األحي������اء من قبل. ولكن في تلك األي������ام بدت الفكرة كما لو 
كانت مغرقة في اخليال، كما أن <شولنت> لم يوضح كيفية 

انتقال اإلشارة إلى الدماغ. 
لقد اكتش������ف علم������اء الكيمياء احليوي������ة - في أواخر 

CRYPTIC SIGNS )�(
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تس������عينات القرن العش������رين - بروتينا على شكل صبغة 
أطلق عليه اس������م كريپتوكروم cryptochrome، اكتش������ف 
أول األم������ر ف������ي النبات������ات وفيما بعد في ش������بكية العني 
بالثديي������ات - مبا في ذلك البش������ر، حي������ث تبنّي أنه يوجد 
في عدة أش������كال، ويس������اعد احليوانات على ضبط دورة 
الليل والنهار. وقد اقترح <شولنت> - مع زمالئه <S. آدم> 
و<T. ريتز>  ]بيوفيزيائي يعمل اآلن في جامعة كاليفورنيا 
بإيرڤني[ - أن الكريپتوكروم ميتلك بالضبط اخلصائص 
الضرورية حلاسة البوصلة، وأن خاليا معينة في شبكية 
العني قد تكون قادرة على االس������تفادة من انبعاث أزواج 
اجلذور احلرة في الش������بكية للكش������ف عن اجتاه املجال 

املغنطيسي لألرض.
وقد أظهرت التجارب املختبرية أن الكريپتوكروم ميتص 
الفوتون من اجلزء األزرق من الطيف، وتزيح طاقة الفوتون 
إلكترون������ا واحدا م������ن أحد أطراف اجل������زيء إلى الطرف 
اآلخ������ر. ولكي يك������ون جزيء ما مس������تقرا كيميائيا، يتعني 
على إلكتروناته أن تشترك في املدارات كأزواج؛ ولكن في 
الكريپتوكروم تؤدي اإلزاحة إلى إلكترونني يحلق كل منهما 
منفردا. واآلن يش������ترك اإللكترونان، اللذان يطلق عليهما 
مصطلح زوج أساســـي radical pair، في رقصة مزدوجة 
مُيليها عليهما ســـبينيهما)1(. والسبني)spin )1 في الفيزياء 
الكمومية هو نظير احملور املغنطيسي لقضيب مغنطيسي. 
ويتفاع������ل س������بني كل إلكت������رون م������ع املجال املغنطيس������ي 
األرضي ومع ســـبينات)2( نوى ال������ذرات؛ ومجتمعة جتعل 
 precess )3(هذه التفاعالت محور س������بني اإللكترون يبـــادر
م)4(. وفي زوج أساس������ي يتأثر سبني  كمحور خذروف ُمَدوَّ

كل إلكترون بسبني نظيره.
وفي فترات من عمل زوجي اإللكترونات، فإن سبينيهما 
يتجهان في اجتاه واحد تقريبا، وفي أحيان أخرى يتجهان 
في اجتاهني متعاكسني. ويحسم مجال مغنطيسي خارجي، 
مثل مجال األرض، مقدار التغيير في الوقت النسبي الذي 
تقضي������ه اإللكترونات في كل من هذه الوضعيات. وتلك هي 
الطريقة التي ميكن من خاللها أن يؤثر مجال خارجي في 
كيمياء الكريپتوكروم: إذ حت������دث تفاعالت كيميائية معينة 
عندما تكون محاور السبينات متوازية. وبالتالي، إذا حافظ 
احلقل على توازي محاور السبينات لفترة أطول، فسيؤدي 

ذلك إلى تسريع التفاعالت. 
وقد تكون سرعة التفاعل الكيميائي احلساس للسبني 
هي اإلشارة الكيميائية لتحفيز أحد العصبونات احلسية 
إلطالق إشارة ما عبر عصب إلى مركز الدماغ املسؤول 

عن السلوك الذي تتحكم فيه املغنطيسية. ولألسف، فمع 
أن املبدأ العام معروف جيدا، إال أن أحدا ال يعرف ماهية 
التفاع������ل الكيميائي في حال������ة الكريپتوكروم، وال كيف 
ز عصبونا  ميك������ن للتغيرات في معدل التفاع������ل أن حتفِّ
إلرس������ال إش������ارة. ولكن، ظهرت في العقد املاضي عدة 

أدلة ظرفية على ذلك. 
والدوران املغزلي)5( حساس ليس فقط للحقول الساكنة 
static مثل املجال املغنطيسي األرضي، بل أيضا لتلك التي 

تتغير بسرعة عبر الزمن، كما هو احلال في موجات الراديو. 
في ع������ام 2004 تعاون <ريت������ز> مع <ڤيلتش������يكو> وبّينا أن 
ل البوصلة الداخلية للطيور. وقد حدث  موجات الراديو تعطِّ
االخت������الل عند موجات معينة فقط، كم������ا لو كانت املوجات 
تتدخل في رقصة األزواج األساس������ية. ويقول <ريتز>: »من 
وجه������ة نظر فيزيائي������ة، هذا خير دليل حت������ى اآلن على آلية 

الزوج األساسي.«
ف������ي عام 2009، وجد فريق بقيادة <موريس������نت> أن الطيور 
املصاب������ة بجروح في مركز الدماغ ذي الصلة باإلبصار تعجز 
عن حتديد االجتاه املغنطيسي. وفي عام 2010، وجدت دراسة 
أجريت بقيادة <C. نس������ير> ]من جامع������ة گوته[ على طيور أبي 
احلناء األوروبية والدجاج، أن الكريپتوكروم ال ينتج بغزارة في 
شبكية عني الطيور على العموم ولكن ينتج بشكل أكثر حتديدا 
في اخلاليا املخروطية احلساس������ة لألش������عة فوق البنفسجية، 
وهذا هو عل������ى وجه التحديد املكان الذي يتوقع علماء األحياء 
أن يوجد فيه الكريپتوكروم، إذا أخذنا في االعتبار أن تشكيل 

الزوج األساسي يتطلب وجود ضوء.
ولك������ن لم ُتغلق ه������ذه القضية بعد. إذ يج������ب أن يتكرر 
احلصول على معظم هذه النتائج بشكل مستقل. أما بشأن 
املرش������ح املگنيتايتي، فإن بعضا م������ن األدلة املوجودة لهذا 
التاري������خ رمبا ال تكون قطعية بوض������وح كما تبدو. ف�<ريتز> 
نفس������ه، مثال، يحذر من أن موجات الراديو حُتدث مجاالت 
كهربائية قد تعطل العمليات البيولوجية بطرق غير متوقعة. 
وعلى س������بيل املثال، من املع������روف أن املوجات تتدخل في 
عمل املس������تقبالت العصبية التي تف������رز النواقل العصبية 
neurotransmitter receptors والتي تنش������ط في مراكز اللذة؛ 

ب  )spin )1 لحَ������ّف - تدومي = دوران جس������م حول محوره. وفي الفيزي������اء الكمومية، ُيعرَّ
 elementary particles سبني، وهو ميثل خاصية للجسيمات األولية = spin :املصطلح

تبدو اجلسيمات مبقتضاها كما لو كانت تدور )تلف( حول محور لها.
)2( ج: سبني = spins:  دوران جسم حول محوره ويقال أيضا: تدومي.

)precession ،precess )3 مبادرة.
م. )spinning top )4 أو ُبلبل لفاف أو ُمدوَّ

)5( spin precession، أو املبادرة السبينية، precess = يبادر.                 )التحرير(
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وبالتالي قد تضلِّل احليوانات بش������كل غير مباشر بدال من 
جعلها تفقد القدرة على الشعور باملجاالت املغنطيسية.

ويضي������ف <J .P. ه������ور> ]فيزيائي من جامعة أكس������فورد[ 
أن حساس������ية الطي������ور ملوج������ات الراديو تب������دو ادعاء يكاد 
ال يصـــدق)1(: فال يلزم األمر س������وى مج������ال بقوة ال تتجاوز 
2000/1 من قوة املجال املغنطيسي األرضي إلحداث خلل في 

حاستها املغنطيسية.
ويحيط التباس مماثل بدراسات الكريپتوكروم في ذبابة 
الفاكهة. ففي ع������ام 2008، بنّي <ريپرت> وزمالؤه أنه ميكن 
تدريب ذباب الفاكهة على اتباع املجاالت املغنطيسية وصوال 
إلى مكافأة على ش������كل غذاء من السكر، ولكن ذبابة حتوي 
طفرة تؤدي إلى فقد جني الكريپتوكروم، وبالتالي تكون غير 

قادرة على إنتاج البروتني، ال تستطيع القيام بذلك.
أما احلشرات فقد ُعرِّضت ملجاالت أقوى بعشر مرات 
من املجال املغنطيس������ي األرضي. ويحّذر <كيرشڤينك> من 
أن القائمني على التجربة كانوا يعرفون متى كانت املجاالت 
املصطنعة تعمل أم ال، وبذا يكونون قد أعطوا احلش������رات 

عن غير قصد بعض اإلشارات حول ذلك.
ويقول <هور>: بش������كل عام، مع أن األدل������ة الداعمة لفكرة 
الزوج األساسي قد تراكمت »فإننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة 
نهائية.« فال تزال عدة قطع من اللغز مفقودة، بدءا من تفاصيل 
هذه اآللية. ويضيف <هور>: »أجد ذلك محّبطا للغاية« فالهدف 
األقصى هو أن يبرهن الباحثون على وجود استجابة عصبية 
كهربائي������ة فس������يولوجية - عصبونات تطلق إش������ارة عصبية 
كاستجابة للمجاالت املغنطيسية - كي يتمكنوا من ادعاِء أنهم 
وجدوا مقر احلاس������ة اجلديدة؛ إذ إن الفسيولوجيا الكهربائية 
هي املعيار الذهبي، ويش������ير <ريتز> إلى أن »تلك هي الطريقة 

التي تعلمنا بها كيفية عمل اإلبصار.«
ومما يثير االهتمام أن <ريپرت> وزمالءه بّينوا في الشهر 
2011/6 أن ذب������اب الفاكهة الذي اس������تعيض فيه عن جينات 

الكريپتوك������روم بأخرى م������ن اجلينوم البش������ري ظل يحافظ 
على القدرة على التوجه مغنطيس������يا. وجّدد هذا االكتشاف 
التكهنات بأن البش������ر أيضا قد تكون لديهم أيضا حاس������ة 
مغنطيس������ية، مع أن األدلة في هذا الش������أن ش������حيحة. فمن 
املفترض أن التجارب الت������ي أجراها <R. بيكر> ]من جامعة 
مانشس������تر في بريطانيا[ في أواخر الس������بعينات من القرن 
العش������رين كانت قد أظهرت أن الن������اس لديهم بعض قدرات 
العودة إلى بيوتهم مغنطيس������يا، ولك������ن محاوالت تكرار تلك 

النتائج باءت بالفشل.

محصلة كل ذلك)٭(
وف������ي أغلب األحوال، كان اخلبراء يتخلون عن التفس������يرات 
البديلة للحاسة املغنطيسية، وصاروا يعتقدون أن واحدة على 
األقل من الفرضيتني الرئيس������تني مقبولة ظاهرا. واالستثناء 
احملتمل هو احلاسة املغنطيسية في أسماك اللخمة الكبيرة 
وأس������ماك القرش، التي يقول البعض إنها قد تكون مكافأة 
إضافي������ة على احلساس������ية اخلارقة للحيوان������ات للمجاالت 
الكهربائية. فجلود هذه األس������ماك حت������وي قنوات كهربائية 
ميكروية )مجهرية( تستخدمها للشعور بڤلطية ضعيفة حتى 
خمسة أجزاء من البليون من الڤلط ]انظر: »احلس الكهربائي 
لدى أسماك القرش«،        ، العددان 2/1)2008(، ص 46[. 
وألن احلقول املغنطيسية حترض ڤلطية في املوِصالت أثناء 
حركتها، ميكن لس������مكة أن تلتقط مجاال مغنطيسيا أرضيا 

مبجرد حركتها ميينا ويسارا أثناء السباحة.
حتى بعد تسوية اجلدل في نهاية األمر، فإن قدرات املالحة 
للحيوانات املهاجرة مثل احليتان ذات الس������نام، التي ميكنها 
أن تسبح ملئات الكيلومترات باطراد في احمليطات املفتوحة من 
دون انحراف ألكثر من درجة واحدة عن املس������ار الذي تضعه 

في البداية، قد تظل غير مفّسرة.
ومع ذل������ك مازال العديد م������ن الباحثني متفائل������ني بأن آليات 
االستقبال املغنطيسي سيكشف عنها قريبا. فقد تقدمت التقنيات 
التجريبية بش������كل كبير: إذ مُتك������ن التقانة اآلن الباحثني من تتبع 
حتى الطي������ور الصغيرة، وص������ارت طرائ������ق التصوير املجهري 
)امليكروس������كوبي( للبنى التش������ريحية أكثر دقة، وانضم إلى هذه 
اجلهود علماء من تخصصات متعددة. ومبجرد حلِّ اللغز، سينظر 
البعض إلى تلك الس������نني بش������يء من احلنني. ويقول <ريتز>: »إن 

اكتشاف حاسة جديدة فرصة ال تتكرر كثيرا.«                 <
PUTTING IT ALL TOGETHER )�(

too good to be true )1(

Scientific American, January 2012

مراجع لالستزادة
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اكتئاب: تشير اثنتا عشرة دراسة إلى 
أن البدانة ميكن أن تكون سببا مهما 

لالكتئاب، وقد ُيرّد ذلك إلى احتاد عوامل 
فيزيولوجية ووصمة stigma اجتماعية. 
وهذه العصبونات neurons، من القشرة 

الدماغية، قد انكمشت وشّوهت.

خلل الوظيفة اجلنسية)3(: مركبات 
كيميائية التهابية تفرزها خاليا شحمية 

قد ُتخرب أعصابا في العضو الذكري 
)في األعلى( وتهاجم األوعية الدموية في 
البظر clitoris )في األسفل(، مما يؤدي 
إلى عدم القدرة على االستمتاع اجلنسي.

Scientific American, January 2012

لقـــد صـــار معروفـــا اآلن أن الزيـــادة املفرطـــة في وزن اإلنســـان 
تضعه في خطر متزايد لإلصابة مبرض القلب والســـكتة الدماغية 
والداء الســـكري، وأن البدانة)1( في ازديـــاد. ووفقا ألحد التقديرات، 
ســـيكون بني مواطنـــي الواليات املتحـــدة األمريكية فـــي عام 2030، 
نحـــو 65 مليـــون بديـــٍن وبدينة أكثـــر مما هو موجـــود اليوم، وهذا 
ســـوف يـــؤدي إلى نحـــو 6 ماليني حالـــة إضافية من مـــرض القلب 
والســـكتة الدماغيـــة، وإلى نحو 8 ماليني حالـــة إضافية أخرى من 
الـــداء الســـكري )النمط 2(. وقد أخـــذ كثير من األطباء الســـريريني 
يالحظـــون عائالت يتمتع فيها األجداد بصحة جيدة أكثر وبأعمار 

أطول من أعمار أبنائهم وأحفادهم.
وكأن هذه األرقام املنذرة باخلطر لم تكن كافية، فقد بينت دراسات 
متت خالل الســـنوات القليلة املاضية أن التكاليف احلقيقية لوباء 
البدانـــة هـــي أكثر بكثيـــر من ذلـــك. فاألبحاث تؤكـــد اآلن أن لزيادة 
الوزن وقعا سيئا على السالمة العقلية )إذ يفاِقم االكتئاَب ومرَض 
الزامير كليهما(، وعلى الصحة اجلنســـية واإلجنابية، وكذلك على 
جـــودة احليـــاة اليوميـــة - وبخاصة مع التقدم في الســـن. ويعتقد 
العلماء أن نحو 25 في املئة من األورام اخلبيثة - وتشـــمل سرطان 
القولـــون والكليـــة واملريء esophagus - قد أثارهـــا ازدياد معدالت 

البدانة وعدم النشاط اجلسماني.
قت باألشكال في اليسار، قد ُأعدت من قبل  وعواقب البدانة، كما وثِّ
The VisualMD.com، وذلك استنادا إلى آخر البيانات التشريحية ذات 

الصلة. وهذه البيانات املصورة متثل محاضرة عن رحلة تش������ريحية 
نة)2( حول ما للبدانة من تأثيرات خطرة في جسم اإلنسان.     < كَّ ُمرحَ

<Ch. گورمان>
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للبدانة خمسة أخطار خفية)٭(
ميكن لزيادة وزن اإلنسان أن تضر بصحته

بطرق عدة قد يتعرض لها فجأة.

22

FIVE HIDDEN DANGERS OF OBESITY )٭(
)obesity )1 = بدانة، وُتعرف بأنها احلالة التي يكون فيها الوزن الزائد مبقدار 20 في املئة، على 

األقل، على أعلى معدل للوزن العادي،
ملزيد من املعلومات عن البدانة ومخاطرها، انظر في           :

� »تقييد السعرات احلرارية )الكالوريات( وعالقته بالشيخوخة«، العدد 4 )1996(، ص 18.
� »ازدياد السمنة«، العدد 1 )1997(، ص 44.

� »إعادة بناء الهرم الغذائي: أفضل طريقة لتجنب السمنة«، العددان 3/2 )2003(، ص 9.

� »العاَلم يعاني السمنة«، عدد خاص: الصحة والغذاء 5 )2008(، ص 32.

� »كيف نتغلب على أزمة البدانة«، العددان 6/5 )2011(، ص 20.

sobering anatomical travelogue )2(
sexual dysfunction )3(
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تنفس ُمْثَقل: بسبب شحم حشوي 
يحيط بأعضاء باطنية، وهذا الشحم 

أخطر من الشحم حتت اجللدي 
subcutaneous. وفي هذا املنظر 

اجلانبي، يضغط الشحم احلشوي على 
احلجاب diaphragm من األسفل، مما 

يجعل التنفس عسيرا على الرئتني.

مفاصل مؤملة: إن زيادة الوزن تضع 
حمال إضافيا على الركبتني. وفي هذه 
الصورة، مفصل ملتهب )أبيض( مؤلم 

ويحّد من مجال حركة الركبة.

َلذع)heartburn )2: في دراسة أجريت عام 
2005 على 150 شخصا، تبني أن األشخاص 
البدينني هم عرضة للمعاناة من اللذع أكثر 
مبرتني ونصف من األشخاص ذوي األوزان 
العادية. وأحد األسباب املمكنة لّلذع: شحم 
حش������وي visceral fat قد يدفـــع املعدة إلى 

األعلى داخل الصدر.

�

�
�

�

� �

��

)1( جسم اإلنسان ماعدا الرأس واألطراف.
)2( الَلذع: إحســـاس باحلرقة خلف عظم 
القص يتقدم بشـــكل موجات تبدأ من 

األسفل وتنتهي عند العنق.

ِجْذع)1(: منظر 
مقطع عرضاني 

المرأة بدينة.
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هل ميكننا إطعام العاَلم واحلفاظ على كوكبنا؟)٭(
خطة عاملية من خمس خطوات ميكنها مضاعفة إنتاج الغذاء بحلول
عام 2050 مقللة في الوقت ذاته إلى حد كبير، من الضرر البيئي.

<A.J. فولي>

إن نحو بليون من البش������ر يعانون حاليا جوعا مزمنا. ومع 
أن مزارعي العالم ينتجون قدرا من الغذاء يكفي إلطعام هؤالء 
ع عل������ى محتاجيه بطريقة  زَّ البش������ر، إال أن هذا الغ������ذاء ال ُيوحَ
ع توزيعا مالئما، فإن الكثيرين ال يقدرون  مناسبة، وحتى لو ُوزِّ

على اقتنائه نظرا لالرتفاع املتصاعد في سعره. 
ولكّن ثمة حتديا آخر يلوح في األفق.

فوفقا لدراسات عديدة، سيزداد عدد سكان العالم بحلول 
عام 2050 مبا يتراوح بني بليونني وثالثة باليني نس������مة، األمر 
الذي ُيرجح تضاع������ف الطلب على الغذاء. كما أن هذا الطلب 
س������يزداد أيضا ألن الكثير من الناس س������وف يحصلون على 
دخول أعلى، األمر الذي يعني أنهم سيأكلون كميات أكبر من 
الطعام وخاصة اللحوم. كما أن االستخدام املتزايد للمحاصيل 
الزراعية إلنتاج وقود حيوي سيفرض على مزارعنا تلبية مزيد 
م������ن الطلبات على هذه احملاصيل. لذلك، حتى ولو أمكننا حل 
مش������كلتي الفقر واحلصول على الغ������ذاء - وهذه مهمة مثبطة 
للهم������م – فإنه يتع������ني علينا أيضا مضاعف������ة اإلنتاج الراهن 
للغذاء لضمان توفير كميات مالئمة منه على مستوى العالم.

وليس هذا كل ما في األمر. 
فإزال������ة غابـــات مداريـــة tropical forests، وزراعة أراٍض 
هامشـــية)1(، وتكثيف الزراعة الصناعية في مناطق حساس������ة 
م������ن أراض ُمجّملة)2( ومســـتجمعات ميـــاه watersheds أدت 
بالبش������ر إلى جعل الزراعة اخلطرحَ البيئي السائد في كوكبنا. 

فالزراعة قد اس������تهلكت حتى اآلن نس������بة كبيرة من مس������احة 
أراضيه، وهي تدمر موطنه البيئي habitat، وتستنزف مياهه 
العذبة، وتلوث أنه������اره ومحيطاته، وتطلق غازات  االحتباس 
احلـــراري )الدفيئة( greenhouse gases، بتركيز يفوق إلى حد 
كبير ما يؤدي إليه أي نش������اط بش������ري آخر. ولضمان عافية 
األرض عل������ى املدى الطويل، يتعني علينا أن نقلل إلى حد كبير 

من اآلثار العكسية للزراعة. 
ويواجه نظام الغذاء العاملي ثالثة حتديات متداخلة عصية على 
التصديق. فعلى هذا النظام ضمان أن يحصل الباليني الس������بعة 
من البش������ر األحياء على ما يكفيهم بصورة مقبولة من الغذاء؛ كما 
عليه مضاعفة اإلنتاج الغذائي خالل األربعني سنة القادمة؛ وعليه 

أيضا إجناز كال الهدفني وهو بالفعل نظام بيئي مستدام. 
ولكن ه������ل ميكن لهذه األه������داف املتزامن������ة أن تنجز؟ لقد 
قحَ هذا  استقر الرأي لدى فريق عاملي من اخلبراء - وكنت منسِّ
ذت بالتالزم، أن  الفري������ق - على خطوات خمس ميكنها، إذا ُنفِّ
تزيد من مقدار الغذاء املتاح لالستهالك البشري على مستوى 
العالم بأكثر من مئة في املئة؛ مع تقليلها في الوقت ذاته تقليال 
واس������ع النطاق من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، ومن 
نقص التن������وع األحيائي وكذلك من اس������تهالك املياه وتلوثها. 

CAN WE FEED THE WORLD AND SUSTAIN THE PLANET? )٭(
)marginal lands )1 = أو أراٍض حّدية = أراٍض محصولها ضئيل. 

landscapes )2(

باختصار
في جميع أنحاء العالم، وإقالل الفرد من استهالك اللحوم، واإلقالل من 

الهدر خالل إنتاج الغذاء وتوزيعه. 
إن نظ������ام توثيق لألغذية يقوم على حتديد مقدار القيمة الغذائية التي 
ميك������ن أن يوفرها غذاء ما، ودور ه������ذا الغذاء في مجال األمن الغذائي، 
وكيف يحدُّ إقالله من التكاليف البيئية واالجتماعية، قد يساعد اجلمهور 

على اختيار املنتجات التي تدفع بالزراعة باجتاه أكثر استدامة. 

يج������ب على العال������م أن يحل ثالث مش������كالت غذائية ف������ي آن واحد: 
وض������ع نهاية للجوع ومضاعفة اإلنتاج الغذائي بحلول عام 2050 والقيام 
باملهمتني مع اإلقالل الفعال من الضرر البيئي الذي قد حتدثه الزراعة. 
خمس������ة حلول، ميكنها إن اتبعت بالت������الزم أن حتقق هذه األهداف: 
إيقاف الزراعة عن التهام كم أكبر من األراضي املدارية، ورفع إنتاجية 
األراضي الزراعية ذات اإلنتاج األكثر تدنيا، ورفع فاعلية املياه والسماد 
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وستكون مواجهة هذا التحدي الثالثي األبعاد واحدة من أهم 
االختبارات التي تواجه البشرية. ومن اإلنصاف القول إن كيفية 

ونوعية استجابتنا لهذا التحدي ستقرر مصير حضارتنا. 

عوائق أمام التقدم)٭(
للوهل������ة األولى، قد يبدو أن الطري������ق إلى إطعام عدد أكبر 
من البشر طريق س������الك: إنتاج غذاء أكثر عن طريق التوسع 
في األراض������ي املزروعة وتل������ك القابلة للزراعة)1( وحتس������ني 
اإلنتاجي������ة - أي زيادة كمية احملاصيل الت������ي يغلها الهكتار 
الواحد. ولكن - لألس������ف - يواجه العال������م عوائق مهمة على 

هذين املسارين.
فالبش������ر ال يزرعون في الوقت احلاضر س������وى 38% من 
مس������احة أراضي كوكبنا، مع استبعاد مساحتي شبه جزيرة 
گرينالند والقارة القطبية اجلنوبية. ومما ال شك فيه أن الزراعة 
هي النش������اط البش������ري األكثر اس������تعماال ألراضي كوكبنا، 
وال يدانيها في ذلك أي نش������اط بش������ري آخر. وتشمل النسبة 
38% املذك������ورة أفضل األراضي القابل������ة للزراعة. أما معظم 

بقية األراضي فتغطيها الصحاري واجلبال وس������هوب التندرا 
في املناط������ق الباردة واجلليد واملدن واحلدائق العامة ومناطق 
أخرى غير صاحلة للزراعة. أم������ا البقية القليلة من األراضي 
الواقعة على أطراف األراضي الزراعية فتقع بش������كل رئيسي 
في غابات املناطق الواقعة بني املدارين وس������هوب الساڤانا)2(، 
وهي حيوية الس������تقرار كوكبنا األرضي، خاصة أنها خزانات 
حتتجز غاز الكربون، وأنها خزانات للتنوع األحيائي. والتوسع 
إلى داخ������ل تلك املناطق ليس بالفكرة اجلي������دة، ومع ذلك فقد 
مت س������نويا خالل السنوات العش������رين املاضية استصالح ما 
يتراوح بني خمس������ة إلى عش������رة ماليني هكتار من األراضي، 
ونس������بة كبيرة منها في املنطقة املدارية)3(. ومع ذلك، فإن هذه 
اإلضافات لم توسع صافي األراضي املزروعة إال مبقدار %3. 
ويع������ود ذلك إلى التهام النمو العمران������ي لألراضي الزراعية، 
وإلى عوامل أخرى قاهرة، وخاصة في األراضي الواقعة في 

 .temperate zones )4(مناطق العروض املناخية املعتدلة

ويبدو أن حتس������ني إنتاجي������ة األراضي أمر ج������اذب. ومع 
ذلك، فقد وج������د فريقنا البحثي أن املعدل املتوس������ط إلنتاجية 
احملاصيل قد زاد بنحو عش������رين في املئة على مستوى العالم 
خالل العشرين س������نة املاضية - وهذا بشكل عام، أقل كثيرا 
مما ُأْعِلن عنه من قبل. ومع أن هذا التحسن كبير، فإن معدله 
ف������ي أي مكان من العالم، ال يش������عرنا بأنن������ا قريبون مبا فيه 
الكفاي������ة من مضاعفة إنتاج الغذاء ف������ي منتصف هذا القرن. 
ففي حني حتسنت إنتاجية بعض احملاصيل حتسنا جوهريا، 
لم يشهد بعضها اآلخر سوى حتسن ضئيل، ال بل إن إنتاجية 

بضعة محاصيل أخرى قد انخفضت. 
إن إطعام مزيد من البش������ر، سيكون أسهل لو وصل جميع 
الغ������ذاء ال������ذي ننتجه إلى أيدي البش������ر. ولكن م������ا يصل إليهم 
م������ن محاصيل العالم ه������و فقط 60% من������ه: معظمه من احلبوب 
تليه������ا البقولي������ات )الفاصولياء، والع������دس(، والنباتات الزيتية، 
واخلضار والفاكهة. وُتس������تخدم نس������بة أخرى قدرها 35% من 
مجمل محاصيل العالم إلطعام احليوانات، أما نس������بة اخلمسة 
في املئة املتبقية من احملاصيل فتذهب إلى إنتاج الوقود احليوي 
واملنتج������ات الصناعية األخرى. وهنا تش������كل اللحوم املس������ألة 
األكب������ر. فحتى بوجود أفضل منظوم������ات إنتاج اللحوم واأللبان 
كفاءة، فإن إطعام احملاصي������ل للحيوانات يقلل من كمية املوارد 
الغذائي������ة التي يتوقع أن يحصل عليها بش������ر عاملنا هذا. وعادة 

BUMPING UP AGAINST BARRIERS )٭(
farmland )1(

)savannas )2: أراض عشبية تتخللها أشجار متبعثرة، وتنتشر في الغالب بني الغابات 
االستوائية والصحاري.

tropics )3(
)4( املنطقة املعتدلة مناخيا هي املنطقة احملصورة بني إحدى الدائرتني القطبيتني وأحد 
خطي املدار على كرتنا األرضية، مدار السرطان أو مدار اجلدي.       )التحرير(

Jonathan A. Foley
هو مدير املعهد اخلاص بالبيئة في جامعة مينيسوتا األمريكية، وهو أيضا رئيس 

»االستدامة العاملية« في مؤسسة مكنايت McKnight بوالية مينيسوتا.

املؤلف
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ما ُيس������تعمل إلطعام املاش������ية التي تتغذى باحلبوب نحو ثالثني 
كيلوغراما من احلبوب إلنتاج كيلوغرام واحد من اللحم البقري 
املنزوع العظم والقابل ل������ألكل. والدجاج واخلنازير أكثر كفاءة 
في حتويل احلبوب إلى بروت������ني حيواني، كما أن العجول التي 
تتغذى باألعش������اب حتول املـــادة غير املخصصة لالســـتهالك 
البشري)1( إلى بروتني. وعلى أي حال، فمن أي زاوية نظرنا إلى 
هذا األمر، تشكل منظومات إنتاج اللحوم من احلبوب نزيفا في 

املورد الغذائي العاملي. 
واإلضرار بالبيئة، الذي هو بطبيعة احلال ش������ديد في الوقت 
الراهن، هو عنصر تثبيط آخر في وجه إنتاج كم أكبر من الغذاء. 
وال يضاهي مقدار التأرجح صعودا وهبوطا في مقدارالتاثيرات 
البيئية للزراعة س������وى استخدامنا للطاقة بتأثيراتها العميقة في 
املناخ وحتمض احمليطات)2(. ويقدر فريقنا البحثي بأن الزراعة 
قد أزالت أو حولت حتويال جذريا س������بعني في املئة من أراضي 
العالم العش������بية ما قبل التاريخية، وخمسني في املئة من سهوب 
الساڤانا، وخمسا وأربعني في املئة من غابات العروض املعتدلة 
املتس������اقطة األوراق، وخمس������ا وعش������رين في املئة من الغابات 
االس������توائية. فمن������ذ الفترة األخيرة لعصر اجلليد ما من ش������يء 
ق������د أخّل بالنظم البيئية احليوية)3( أكث������ر من الزراعة. فتأثير 
الزراعة الطبيع������ي في البيئة يزيد على تأثير تعبيد الطرق والبناء 
في هذه البيئة في شتى أنحاء العالم مبا يقارب الستني ضعفا.

املياه العذبة هي ضحية أخرى. فالبشر يستهلكون سنويا 
كمية مذهل������ة من املاء قدرها 4000 كيلومت������ر مكعب، معظمها 
مس������تمد من األنهار واألحواض اجلوفي������ة. ويحوز الري على 
س������بعني في املئة من الكمية املس������تجرة. وإذا احتس������بنا فقط 
االستخدام االس������تهالكي للماء )أي املاء املستهلك غير املعاد 
إلى احلوض املائي(، فإن نس������بة مي�اه الري ترتف�ع إلى ثمانني 
أو تسعني في املئة من إجمالي املاء املستهلك. وقد نتج من ذلك 
تضاؤل كميات املياه املتدفقة ف������ي العديد من األنهار الكبرى 
كنه������ر كولورادو، ال بل إن بع������ض األنهار قد جف متاما. كما 
انخفض بس������رعة منسوب املياه اجلوفية في كثير من املناطق، 

مبا في ذلك أقاليم عديدة في الواليات املتحدة والهند. 
وال يقتص������ر األمر فقط على أن املاء يتناقص، بل إنه يتلوث. 
فقد توسع مبعدالت عالية استعمال األسمدة ومبيدات األعشاب 
واحلشرات وأصبحت هذه املواد موجودة تقريبا في كل منظومة 
بيئية حيوية )حيبيئة(. واليوم تبلغ تدفقات عنصري النتروجني 
والفوسفور في بيئة كوكبنا األرضي أكثر من ضعف تدفقاتهما 
في عام 1960، وقد أدى ذلك إلى تلوث املياه على نطاق واسع، 
وإلى نش������وء »مناطق ميتة« بسبب نقص األكســـجني)4( الالزم 
للعمليات األحيائية عند مصبات كثير من أنهار العالم الكبرى. 

ومن عجائب التقادير، أن تس������رب الس������ماد الزائد على حاجة 
األراضي الزراعية - الذي يتم نتيجة االعتقاد اخلاطئ أن زيادة 
األسمدة تزيد أكثر الغذاء املنتج - يلحق ضررا مبصدر غذائي 
مهم آخر: مناطق الصيد الس������احلية. ومن املؤكد أن السماد قد 
كان مكونا رئيس������يا من مكونات الثورة اخلضراء التي ساعدت 
على إطعام العالم، ولكن عندما يْنضح يتسرب من التربة تقريبا 
نصف كمية الس������ماد الذي نستعمله وال يستفاد منه في تغذية 

احملاصيل املزروعة، فمن الواضح أنه بإمكاننا عمل األفضل.
تش������كل الزراعة أيضا املصدر الوحي������د األكبر النبعاثات 
غازات االحتباس احلراري الناجمة عن نشاطات البشر، حيث 
تبلغ ش������تى أنواع هذه االنبعاثات مجتمع������ة نحو 35 في املئة 
مما نطلقه من غازات ثنائي أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد 
النتـــروز)5(. وه������ذا االنبعاث أكثر م������ن االنبعاثات الناجتة من 
قط������اع النقل في ش������تى أرج������اء العالم ) مبا ف������ي ذلك جميع 
السيارات والشاحنات والطائرات(، أو أنه أكثر من االنبعاثات 
الناجتة من توليد الكهرباء. والطاقة املس������تعملة إلنتاج الغذاء 
ومعاجلت������ه ونقله هي األخ������رى مصدر قلق، بي������د أن الغالبية 
العظمى من االنبعاثات تأتي من اجتثات الغابات املدارية ومن 
غ������از امليثان الناجت من احليوانات ومن حقول األرز، ومن غاز 

أكسيد النتروز الناجت من فرط تسميد التربة.

 خمسة حلول)٭(
لق������د كانت الزراعة العصرية ق������وة إيجابية كبرى في العالم، 
ولكن لم يع������د بإمكاننا جتاهل قدرته������ا املتضائلة تدريجيا على 
التوس������ع أو جتاهل الضرر البيئي املتزايد الذي تفرضه. وغالبا 
م������ا كان������ت املقاربات الس������ابقة حلل مش������كالت الغ������ذاء والبيئة 
متنافرة. فبوس������عنا زيادة إنتاج الغذاء بتحرير مزيد من األرض 
أو باستخدام مزيد من املياه والكيماويات، ولكن ذلك لن يكون إال 
على حساب البيئة. أو قد يكون مبقدورنا إعادة جتديد املنظومات 
البيئية احليوية بأن نتوقف عن زراعة بعض األراضي، ولكن هذا 
لن يتم إال بتخفيض إنتاج الغذاء. وهذه املقاربة، إما هذا أو ذاك، 

لم تعد مقبولة. إننا في احلقيقة نحتاج إلى حلول متكاملة. 
وقد توص������ل فريقنا العاملي بعد ش������هور عديدة من البحث 
والت������داول - اس������تنادا إلى حتليل املعلوم������ات املتحصل عليها 

FIVE SOLUTIONS )٭(
nonfood material )1(

ocean acidfication )2(
)Ecosystems )3: منظومة بيئية في موقع ما تشمل الكائنات احلية وغير احلية كالتربة 

واملاء والشمس وجميعها في تفاعل مستمر.
)Hypoxic )4: تناق������ص كبير في تركيز األكس������جني املذاب ف������ي املياه إلى حد اإلضرار 

باألحياء املائية. 
.N2O يعرف هذا الغاز أيضا بغاز الضحك، وصيغته الكيميائية :nitrous oxide )5(

)التحرير(
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حديثا حول الزراع������ة والبيئة على نطاق العالم كله - إلى خطة 
مؤلفة من خمس نقاط ملواجهة التحديات الغذائية والبيئية معا.

لنتوقـــف عـــن توســـيع تأثيـــر الزراعـــة فـــي البيئة. 
توصيتن������ا األولى في ه������ذا الصدد هي وجوب إبطاء توس������ع 
الزراع������ة وصوال إلى إيقاف������ه في نهاية املط������اف، خاصة في 
الغابات املدارية وسهوب الساڤانا. إن الختفاء هذه املنظومات 
البيئية احليوية تأثيرات سلبية بعيدة املدى في البيئة، وخاصة 
عبر تن������وع أحيائي مفقود وانبعاثات ثنائي أكس������يد الكربون 

املتزايدة )نتيجة لكسح األرض لتهيئتها للزراعة(. 
إن إبط������اء وتي������رة إزالة الغابات الب������د أن يقلل من الضرر 
البيئي تقليال واس������ع املدى، بينما لن يفرض على إنتاج الغذاء 
في ش������تى أنحاء العالم س������وى أقل القي������ود. وميكن تعويض 
االنخف������اض احلاصل في إنتاجية األراضي املزروعة بالتقليل 
م������ن إحالل األراض������ي املخصصة لإلعم������ار محل األراضي 
املخصصة للزراعة، وبالتقليل من املمارسات التي تعمل على 
تدهور هذه األراضي، وبالتقليل من التخلي عن العمل فيها. 

لق������د ُقدمت مقترحات عدي������دة للتخفيف م������ن عمليات إزالة 
الغاب������ات. وأح������د املقترح������ات الواع������دة كثيرا هو آلي������ة تقليل 
االنبعاثـــات الناجتـــة مـــن إزالـــة الغابـــات وتدهـــور جـــودة 

األراضـــي الزراعيـــة )REED()1(. ومبوج������ب ه������ذه اآللية تقدم 
الدول الغنية إلى الدول االس������توائية دعم������ا ماليا مقابل قيامها 
بحماية غاباته������ا املطيرة، وبذا حتصل ال������دول الغنية لقاء ذلك 
على أذونات / شهادات كربون)2(. وتشمل آليات أخرى تطوير 
توثيـــق املعاييـــر certification standards اخلاص������ة باملنتجات 
الزراعي������ة بحيث تضمن الش������ركات املوّردة له������ذه املنتجات أن 
تل������ك احملاصيل لم تزرع في أراض ناجمة ع������ن إزالة الغابات. 
كما ميكن أيضا لسياس������ة أفضل ف������ي مجال الوقود احليوي 
biofuel تعتمد على احملاصيل غير املعدة لالس������تهالك البشري، 

كالتنب)3(، بدال من احملاصيل املعدة لالس������تهالك البش������ري، أن 
جتعل من األراضي الزراعية التي يجري توفيرها أمرا حيويا. 
لنغلـــق فجوات العالـــم اإلنتاجيـــة. من أجل مضاعفة 

وضع األرض

Farming Hits the Wall, but Not the Ceiling )٭(
 Reducing Emissions from Deforestation and Degradation )1(

)2( carbon credits: شهادات تسمح كل واحدة منها حلاملها )أصحاب املصانع عادة( 
بإط������الق ط������ن واحد من غاز ثنائي أكس������يد الكربون CO2، وهي متن������ح للبلدان أو 
الش������ركات التي قللت م������ن إطالقها لغازات االحتباس احل������راري )الدفيئة( إلى ما 
دون حص������ة ) كوتا( االنبع������اث املخصصة لها، وميكن املتاجرة بهذه الش������هادات 
في س������وق عاملية خاصة بها بقيمتها الس������وقية الراهنة. ملزي������د من املعلومات حول 
ش������هادات )أذون أو رخص( كربون، انظر: »تش������غيل أس������واق الكربون«،        ، 

العددان 2/1(2009)، ص 64.
switchgrass )3(

يـــزرع البشـــر في أيامنا هذه نســـبة 38% من مســـاحة أراضـــي كوكبنا غير 
املغطاة باجلليد. ونصيب احملاصيل من هذه املساحة ثلثها؛ بينما تغطي 
البقيـــة املـــروج ومراعي املاشـــية. وال توجد إال فســـحة قليلة للتوســـع ألن 

معظم األراضي املتبقية عبارة عن صحار وجبال وسهوب تندرا tundra أو 
مناطـــق عمرانيـــة. وال يزال مبقدور بعض األراضي فـــي العديد من املناطق 

املوجودة أن تكون أكثر إنتاجية )انظر في هذا اإلطار(.

منط 
الزراعة

سالل خبز أفضل
بعد األخذ بعني االعتبار الظروف املناخية وحالة التربة، ميكن للعالم أن 

ينتج أكثر بكثير مما ينتجه حاليا لو زيدت إنتاجية أفقر األراضي إلى 
أقصى ما ميكن. فباإلمكان رفع إنتاجية الذرة، على سبيل املثال، )على نحو 

ما هو مبني( زيادة كبيرة في أجزاء من املكسيك وغرب إفريقيا وأوروبا 
الشرقية، إذا ما مت حتسني البذور والري والسماد واألسواق. 

صفر

100% مراٍع

قريب من اإلنتاجية 
القصوى

100% أراضي زراعة محاصيل

بعيد عن حد
اإلنتاجية القصوى

إنتاجية أراضي زراعة الذرة

الزراعة تبلغ اجلدار وليس السقف)٭(
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إنتاج الغ������ذاء في كافة أرج������اء العالم من دون 
التوس������ع في تأثي������ر الزراعة ف������ي البيئة، يتعني 
������ن حتس������ينا واس������ع املدى ما  علين������ا أن ُنحسِّ
تغله األراضي الزراعي������ة. وهنا يوجد خياران: 
فبمقدورن������ا تعزي������ز إنتاجية أفض������ل أراضينا 
الزراعي������ة – برفع س������قف إنتاجيتها من خالل 
حتس������ني علم وراثـــة احملاصيـــل)1( ومن خالل 
حتس������ني اإلدارة. أو بإمكاننا حتس������ني إنتاجية 
األراضي الزراعية األق������ل إنتاجية في العالم - 
بإغالق »فجـــوة اإلنتاجيـــة« the yield gap بني 
اإلنتاجية احلالية ألراٍض زراعية ما وإنتاجيتها 
املتوقع������ة األعلى. ويؤمن اخلي������ار الثاني الربح 
األكبر واملباشر أكثر - خاصة في املناطق حيث 

اجلوع على أشده.
لقد قام فريقنا البحثي بتحليل األمناط العاملية 
إلنتاجي������ات احملاصي������ل فوج������د أن هناك فجوة 
واس������عة في هذه اإلنتاجيات ف������ي معظم مناطق 
العالم. وعلى وجه اخلصوص، ميكن زيادة تلك 
اإلنتاجيات مبقادير كبيرة في العديد من أجزاء 
إفريقيا وأمريكا الوسطى وأوروبا الشرقية. ففي 
ه������ذه األقاليم ميكن أن ننت������ج من قطعة األرض 
ذاتها قدرا أكب������ر بكثير مما عهدنا إنتاجه منها 
إذا ما اس������تخدمنا بذورا أفضل واس������تخدمنا 
السماد بطريقة أكثر كفاءة واستخدمنا أسلوبحَ 
ري فعاال. وقد خلص التحليل الذي قمنا به إلى 
أن س������ّد فجوة إنتاجية احملاصيل الستة عشر 

األكثر أهمية في العالم ميكن أن يزيد إنتاجية الغذاء اإلجمالية 
مبا يتراوح بني خمس������ني إلى ستني في املئة، دون أن يصحب 

هذه الزيادة سوى قليل من الضرر البيئي.
ه������ذا وإن تضييق فجوات اإلنتاجية ف������ي األراضي الزراعية 
األق������ل إنتاجا ق������د يتطلب في الغالب اس������تخدام بعض الكميات 
اإلضافية من الس������ماد واملاء. وهنا البد من أخذ احليطة لتفادي 
االس������تعمال املفرط  لل������ري واملواد الكيميائية. وميكن حتس������ني 
اإلنتاجي������ة عن طري������ق الكثير م������ن التقنيات األخ������رى. فتقنيات 
الزراعة باس������تعمال »احلراثة غير العميقة« ال تثير إال القليل من 
التربة، مما يحول دون تعريتها. كما تس������اعد أيضا احملاصيل 
احلمائية)2( املزروعة بني مواسم احملاصيل الغذائية على اإلقالل 
من احلش������ائش الضارة وإضافة عناصر غذائية ونتروجني إلى 
التربة أثناء احلراثة. كما ميكن أيضا تبني الدروس املستقاة من 
املنظومات العضوية واألنظمة التي تطبق القوانني البيئية في 

مجـــال الزراعة)3(، مثل ت������رك بقايا احملاصيل في احلقل لتتحلل 
إل������ى عناصر غذائية. ولكي نغلق فجوات اإلنتاج على مس������توى 
العالم، علين������ا أيضا التغلب على عدد من التحديات االقتصادية 
واالجتماعية اجلّدية، مبا في ذلك توزيع أفضل للسماد واستعمال 
تش������كيالت من البذور لتزرع ف������ي املناط������ق ذات التربة الفقيرة 

وحتسني الدخول إلى األسواق العاملية لكثير من املناطق. 
لنستخدم املوارد بفاعلية أكبر. من أجل تخفيف اآلثار 
البيئية للزراعة، يجب على املناطق املنخفضة والعالية اإلنتاجية 
على حد سواء أن متارس وبشكل واسع الزراعة بفاعلية أكبر، 
وذلك باحلصول على أكبر قدر من احملصول باستخدام وحدة 

واحدة من كل من املاء والسماد والطاقة. 

استراتيجية
الناجت يتوسع،

والضرر يتقلص)٭(
من أجل أن تطعم العالم بأسره من دون أن تلحق 
الضرر بكوكبنا، ســـوف يتعني على الزراعة أن 
تنتـــج مـــن الغذاء أكثـــر بكثير ممـــا تنتجه اآلن 
)األزرق( وأن تتوفر لها وسائل أفضل لتوزيعه 
)األحمـــر(، في الوقت الـــذي تقلص فيه بصورة 
كبيـــرة الضرر الذي قد تســـببه للغالف اجلوي 

وللبيئة واملاء )األصفر(.

إنتاج الغذاء
بحلول عام 2050 سيزيد عدد سكان 

العالم على عددهم احلالي مبا يتراوح بني 
بليونني وثالثة باليني نسمة، وستتوفر 

نسبة كبيرة منهم على دخول عالية، مما 
يعني أن الفرد الواحد منهم سيستهلك من 
الغذاء قدرا أكبر. أما املزارعون فسيتعني 

عليهم أن ينتجوا حينئذ ضعف ما 
ينتجونه اليوم من غذاء. 

احلصول على الغذاء
يعاني أكثر من بليون شخص من 
سكان العالم السبعة باليني جوعا 
شديدا. ومن ثم يجب جتاوز الفقر 

وسوء توزيع الغذاء ليحصل كل 
شخص على الكالوريات )السعرات 

احلرارية( الالزمة له. 

الضرر البيئي
لتقليل الضرر البيئي، يتعني على الزراعة أن 

توقف توسعها داخل الغابات املدارية، وأن 
ترفع من إنتاج األراضي الزراعية ذات األداء 
املنخفض )األمر الذي ميكن أن يعزز اإلنتاج 

مبا يتراوح بني 50 إلى 60 في املئة(، كما 
عليها استخدام املاء واألسمدة بفاعلية أكبر، 

وأن حتول دون تدهور التربة.

هنة
لرا

ة ا
حلال

ا

هنة
لرا

ة ا
حلال

ا

هدف

هدف

هدف

احلالة الراهنة

Output Expands, Harm Contracts )٭(
)crop genetics )1 = أو علم جينية احملاصيل.

)cover crops )2: محاصيل تزرع لتحسني خصائص التربة املختلفة. 
)3( agroecological: تطبيق مبادئ البيئة احليوية على املمارسات الزراعية. )التحرير(
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ففي املتوس������ط، يلزم نحو لتر واحد من مياه الري إلنتاج 
كالوري calorie )س������عرة حرارية( واحد مستمد من الغذاء، 
مع أن بعض املناطق تس������تخدم ماء أكثر من هذا القدر بكثير 
إلنتاج الكالوري ذاته. لقد خلص حتليلنا إلى أنه ميكن للزراعة 
أن تقلل من اس������تعمال املاء تقلي������ال كبيرا دون أن يقل إنتاج 
الغذاء كثي������را، وخاصة في املناط������ق ذات املناخات اجلافة. 
وفي هذا اخلصوص، تشتمل االستراتيجيات األساسية على 
ال������ري بالتنقيط )حيث يعطى املاء مباش������رة عند قاعدة النبتة 
وليس برش������ه بإسراف في الهواء(؛ كما تشتمل على التغطية 
)تغطية التربة مبادة عضوية لإلبقاء على الرطوبة(، واإلقالل 
من الفقد املائي من منظومات الري )بتقليل التبخر من األقنية 

وخزانات املياه(. 
باستخدامنا لألسمدة، نواجه مشكلة هي شكل من أشكال 
قص������ة الفتاة الصغي������رة گولديلوك������س Goldilocks)1(. فبعض 
األماكن تتوفر على القليل جدا من العناصر الغذائية وبالتالي 
فهي فقيرة باحملاصيل، بينما تتوفر أماكن أخرى على الكثير 
من الس������ماد مما يؤدي إلى تلويث التربة. فما من أحد تقريبا 
يس������تعمل الكميات الالزمة متاما من األسمدة. وُيظهر حتليلنا 
وجود مناطق على كوكبنا أكثر مثارا لالهتمام في هذا املجال 
hotspots - وخاصة في الصني وشمال الهند ووسط الواليات 

املتح������دة وغرب أوروبا - حيث ميكن للمزارعني اإلقالل كثيرا 
م������ن كميات الس������ماد دون تأثير يذكر في إنت������اج الغذاء. وإنه 
ألمر مذهل أن تس������بب نحو عشرة في املئة فقط من األراضي 
الزراعية ما بني ثالثني وأربعني في املئة من التلوث الناجم عن 

عمليات التسميد الزراعي. 
ومن بني اإلجراءات التي ميكن أن تواجه هذا اإلفراط تقدمي 
حوافز إجرائية واقتصادية، كمنح أمواٍل للمزارعني لقاء رعاية 
وحماية األح������واض املائية، وذلك به������دف اإلقالل من اإلفراط 
في اس������تعمال األسمدة، وبهدف حتس������ني مخصبات التربة 
احليوانية أو النباتية املصدر manure )وخاصة تخزين هذه 
املخصب������ات لإلقالل من جرفها إلى األح������واض املائية خالل 
عاصفة مطرية(، وبهدف اس������تخالص الكثي������ر من العناصر 
الغذائي������ة عبر عملي������ات تدوير الفض������الت، واعتماد إجراءات 
أخرى للمحافظة على البيئة. كما أن إصالح األراضي الرطبة 
wetlands يعزز إمكاناتها كإس������فنجة طبيعية ترشح العناصر 

الغذائية من املياه املتدفقة من على سطح األرض. 
وهنا أيضا تساعد احلراثة غير العميقة على تغذية التربة، 
مثلما ميكن أن تفعل الزراعة ذات إجراءات تنفيذ دقيقة )إعطاء 
الس������ماد واملاء فقط عندما تكون التربة بحاجة إليهما، وعندما 
يكون������ان أكثر فاعلية( ومثلما تفعل تقنيات الزراعة العضوية 

.organic farming

لنبعـــد اللحوم عن وجباتنا الغذائية. ميكننا أن نزيد 
زي������ادة كبيرة املتاح من الغذاء على مس������توى العالم وأن نزيد 
من حظوظ دميومة الش������روط البيئية املواتية بزيادة املستخدم 
من محاصيلنا إلطعام البش������ر مباشرة وتقليل املستخدم منها 

لتسمني املواشي. 
وميكن للبش������ر عل������ى مس������توى العالم كل������ه أن يحصلوا 
س������نويا على كالوريات )س������عرات حرارية( إضافية قدرها 3 
كوادريليونـــات)2( كالوري - وهي زي������ادة قدرها 50 في املئة 
مما يحصل عليه البش������ر حاليا م������ن كالوريات - وذلك بجعل 
طعامنا نباتي������ا بالكامل. ومن الطبيع������ي، أن لطعامنا الراهن 
والس������تعماالت احملاصي������ل العديد م������ن املزاي������ا االقتصادية 
واالجتماعي������ة، وم������ن املرجح أنه ل������ن يك������ون مبقدورنا تغيير 
أفضلياتن������ا في ه������ذا اخلصوص تغييرا تام������ا. ومع هذا فإن 
تعديالت صغيرة في نظامنا الغذائي، مثال، االنتقال من تناول 
حل������وم األبقار التي تتغذى باحلبوب إلى تناول حلوم الدواجن 
واخلنازي������ر، أو تن������اول حلوم األبقار التي تتغذى باألعش������اب 

وحدها، قد يكون لتلك التعديالت جزاء سخي. 
لنقّلل من نفايات الطعام. وصية أخيرة، واضحة لكنها 
غالب������ا ما ُتهمل: يجب التقليل من النفايات في منظومة الغذاء. 
فثالث������ون في املئة من الغ���ذاء املنتج على كوكبنا ُينب��ذ أو يفق��د 

أو ُيفسد أو تستهلكه اآلفات. 
ففي البلدان الغنية، يحصل معظم الهدر في طرف املستهلك 
م������ن املنظومة: في املطاعم وحاويات القمامة. وميكن لتغييرات 
بسيطة في أمناط اس������تهالكنا اليومي، كالتقليل من الوجبات 
املفرطة في حجومها، والتقليل مما ُيطرح في حاويات الزبالة، 
وكذلك التقليل من عدد وجب������ات املطاعم التي يتم تناولها في 
هذه املطاعم أو خارجها. أما في الدول الفقيرة فحجم ضياع 
الغذاء فيها مماثل حلجم ضياعه في الدول الغنية، ولكنه ضياع 
يحصل في طرف املنتج وليس في طرف املستهلك من منظومة 
الغذاء، وذلك إما بفش������ل احملصول أو تخريب مكّدس������اته من 
قبل اآلفات، أو عدم إيصاله إلى املس������تهلك بسبب سوء البنى 
التحتية وسوء األس������واق. وهنا ميكن لنظم التخزين والتبريد 
والتوزيع احملس������نة أن تقلص من الضياع������ات إلى حد كبير. 
إضافة إلى ذلك، ميكن لنظم تسويق أفضل أن تربط من لديهم 
محاصيل بأولئك احملتاجني إليها، كنظم الهواتف اخللوية في 

إفريقيا التي تربط بني املنتجني والتجار واملشترين.
)Goldi Locks )1: قصة خرافية لألطفال تفضي إلى نتيجة أن هناك دوما قيما ما مثالية 

بني قيمتني حديتني. 
)2( quadrillion: الكوادريليون = 1015                                          )التحرير(
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ومع أن اس������تبعاد الهدر في الغ������ذاء نهائيا وهو في طريقه 
من املزرعة إلى طعام املس������تهلك أم������ر غير واقعي، فإن مجرد 
القيام بخطوات بسيطة قد يكون مفيدا إلى أقصى حد. وميكن 
جله������ود هادفة خاصة تقليل الهدر في األغذية التي تتطلب في 
إنتاجها إلى موارد علفية مرّكزة، كاللحوم واأللبان، أن تفضي 

إلى نتائج مبهرة.

التحرك نحو منظومة غذاء متشابكة)٭(
إن اس������تراتيجيتنا اخلماس������ية النقاط ميكنه������ا من حيث 
املبدأ مواجه������ة العديد من التحديات في مجال األمن الغذائي 
والبيئة. وميكن للخطوات املنوه بها سابقا مجتمعة أن تزيد من 
الطعام املتاح للعالم مبا يتراوح بني 100 إلى 180 في املئة، مع 
تخفيضها في الوقت ذات������ه تخفيضا ضخما انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري، والفقد ف������ي التنوع األحيائي، وتخفيض 

استعمال املياه وتخفيض تلوثها. 
وإنه ملن املهم التأكيد على وجوب اتباع النقاط اخلمس كافة 
)ورمبا أكثر من ذلك من نقاط( في آن واحد. فما من استراتيجية 
منفردة تكفي حلل جميع مشكالتنا. لنفكر في أكثر من حل)1(، 
ولنبتعد عن التفكير في مجرد حل واحد مباش������ر نتخيله احلل 
األكث������ر فاعلية. ولدينا الكثير من النجاحات الهائلة التي يجب 
أن نبني عليها، جناحات مصدرها الثورة اخلضراء والزراعة 
الصناعية التوج������ه، جنبا إلى جنب مع االختراعات في مجال 
الزراع������ة العضوية ومنظومات الغ������ذاء احمللية. فلنأخذ أفضل 
األفكار وندمجه������ا معا في مقاربة جدي������دة - منظومة غذائية 
مس������تدامة تركز على األداء في املجاالت الغذائية واالجتماعية 

والبيئية، جلعل إنتاج الغذاء املعتمد في حجم مناسب.
وميكننا تكوين منظومة اجليل القادم هذه بوصفها ش������بكة 
منظومات زراعية محلية تستجيب ملا يجاورها من مناخ ومياه 
ومنظومات بيئية حيوية )حيبيئة( وثقافية، يرتبط بعضها ببعض 
من خالل وسائل فعالة عاملية في مجالي التجارة واملواصالت. 
وميكن لهكذا منظوم������ة أن تكون مرنة وتؤمن أيضا للمزارعني 

دخال يكفل لهم معيشة الئقة. 
وإحدى الوس������ائل التي قد تساعد على تعزيز منظومة الغذاء 
اجلديدة هذه هي تلك املكافئة للبرنامج »الريادي في التصميم 
الطاقـــي والبيئـــي« )LEED()2( املعم������ول ب������ه حاليا في مجال 
 LEED إنشاء مستدام)3( ملبان جتارية جديدة. ومينح البرنامج
بازدياد شهادات متدرجة باالستناد إلى مدى شمول املنشآت 
لنقاط يجري جتميعها عبر دمج نس������ق واس������ع من اخليارات 
اخلضراء)4(، بدءا من الطاقة الشمسية واإلنارة الفعالة وانتهاء 

مبواد البناء املعاد تدويرها ونفايات اإلنشاء القليلة.

وفي مجال الزراعة املس������تدامة، مُينح الغذاء نقاطا تستند 
إلى مدى قدرته على تأمني تغذية جيدة، وضمان األمن الغذائي 
ومنافع أخرى عامة، ُيخصم منها تكاليفه البيئية واالجتماعية. 
وهذا التوثيق يس������اعدنا عل������ى النظر إلى أبعد مما هو مكتوب 
 local »على لصاق��ات الغ��ذاء احلالي��ة من مث���ل كلمتي »محلي
و »عضوي« organic اللتني ال تخبرانا مبا يكفي حول ما نأكل. 
وبدال م������ن ذلك ميكن أن ننظر إلى األداء اإلجمالي لطعامنا - 
من خالل قدره الغذائي واالجتماعي والبيئي - ومن ثم نوازن 

بني تكاليف ومنافع مختلف املقاربات الزراعية. 
لنتخيل اإلمكانيات التالية: حمضيات)5( وقهوة مس������تدامة 
م������ن املناطق املدارية، مع حبوب مس������تدامة من منطقة معتدلة 
مناخي������ا، مكّملة بخضار ورقية وأخ������رى ذات جذور مزروعة 
محليا، اس������تنبتت جميعها وفقا ملعايير قائمة على الش������فافية 
وعل������وِّ األداء. اس������تخدم هاتفك اخللوي )احملم������ول( الذكي، 
وأحدث البرامج احلاسوبية اخلاصة بالغذاء املستدام، وآنئذ 
ْن زرعه وكيف جرت تنميته، والكيفية  ستعرف مصدر غذائك ومحَ
التي صنف فيها وفقا ملختل������ف املعايير االجتماعية والغذائية 
والبيئية. وعندما جتد الغذاء املالئم، ميكنك عن طريق اإلنترنت 
أن ُتعلم بذلك شبكتك االجتماعية التي تضم املزارعني والناس 

املعنيني بهذا النوع من الطعام.
إن مب������ادئ وتطبيق������ات منظوماتنا الزراعي������ة املختلفة - من 
التجارية الواسعة النطاق إلى احمللية والعضوية - تقدم األساس 
للتش������بث مبتطلبات األمن الغذائي واحلاجات البيئية على نطاق 
العالم. وسوف يكون إطعام تسعة باليني نسمة بطريقة مستدامة 
واحدا من أكبر التحديات التي على حضارتنا مواجهتها. وسوف 
تتطلب مواجهة هذه التحدياِت اخليالحَ والعزمية والعمل الش������اق 
من قبل أعداد ال حتصى من الناس من س������ائر أرجاء العالم. وال 
وقت يعتبر مهدرا في هذا الشأن احليوي على نطاق العالم.  < 
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النقطة يعتدل الطقس عند القطبني. أما كربونات الكالس������يوم، 
فرمبا تكونت أثناء هذه األحقاب الدافئة والرطبة.

أظه������رت واحدة م������ن عمليات أرصادنا كي������ف رمبا ميكن 
ملنظومة بيئية ميكروبية أن تكون قادرة على النشاط. لقد سجل 
جهاز lidar هطوال ثلجيا حول املركبة في وقت صباحي مبكر 
مع اقتراب فص������ل الصيف املريخي من نهايته وميل أش������عة 
الش������مس بزاوية أكبر. ميكن لبخار الثل������ج أن يغطي حبيبات 
الغب������ار وفق عملية تعرف باس������م االمتـــزاز adsorption )التي 
تختلف عن عملي������ة االمتصـــاص absorption(. يتصرف املاء 
املمتز )العالق على سطح جسم صلب( مثل طبقة سائل رقيقة 
ج������دا. وفي أوقات الدفء، ميكن أن يزداد س������مك هذه الطبقة 
إل������ى درجة تتكون فيه������ا ممرات بني حبيب������ات الغبار - وهذا 
يشبه بحرا مجهريا تكون فيه ميكروبات بالغة الصغر مغمورة 
متام������ا. عند ذلك، س������تكون امل������واد املؤكس������دة واملغذية التي 
ش������اهدتها بعثة فينيكس موجودة مل������د املخلوقات اآلكلة لفوق 
الكلورات بالطاقة. ومع ذلك، فهي ما زالت بحاجة إلى القدرة 
على الس������بات ماليني كثيرة من السنني كي تنجو بحياتها من 

أحقاب البرد واجلفاف. 
ولفوق الكل������ورات خاصية أخرى وثيقة الصلة باملوضوع: 
إذ ميكنه������ا، إذا كان������ت مركزة، أن تخف������ض درجة جتمد املاء 
إلى 70 درج������ة مئوية حتت الصفر. وهذا يعني أن امليكروبات 
رمبا تكون ق������ادرة على إيجاد بيئة مالئم������ة على املريخ حتى 
عندما يتحول مناخه إلى البرودة. وعموما، فإن اكتشاف فوق 
الكلورات ق������د أحدث موجة من اإلثارة في األوس������اط العلمية 

املعنية بعلوم املريخ.

كنى؟)٭( هل القطب صالح للسُّ
رمبا يفك وج������ود فوق الكلورات أيضا لغ������زا عمره 35 عاما. 
فعندما أجرت املركبة ڤايكنگ جتربة حتليل التربة بتس������خينها 
العين������ات ف������ي فرن صغي������ر، رصدت انبع������اث كلـــور امليثان 
chloromethanes. ع������زا علم������اء ڤايكن������گ، الذين ل������م يتمكنوا 

من اس������تيعاب كيف ميكن ملواد كيميائية مث������ل هذه أن تكون 
مريخية األصل، هذا االنبعاث إلى حدوث تلوث مبادة تنظيف 
استخدمت قبل اإلطالق. وقد أخفقت التجربة ذاتها في رصد 

وجود أي مادة عضوية مريخية.
يوح������ي وجود فوق الكلورات بتفس������ير مختلف. وقد أعاد 
باحث������ون في مركز National Autonomous بجامعة مكس������يكو 
وزمالؤه������م التجربة ذاتها على عينات من تربة ش������به مريخية 
ُجلبت م������ن صحراء آتاكاما، مع، وم������ن دون، كميات صغيرة 
من ف������وق الكلورات. فعندما أعادوا توليد الناجت الغازي الذي 

رأته ڤايكنگ، أطلقت فوق الكلورات أكسجينها وأحرقت املواد 
العضوية، وأنتجت كلور امليثان في أثناء العملية. وهكذا فرمبا 
أمك������ن لتربة حاوية لفوق الكل������ورات أن حتوي كميات ال بأس 
به������ا من مواد عضوية - أكثر م������ن جزء واحد باملليون - لكن 
اكتشافها استعصى على بعثة ڤايكنگ. وفي دعم لهذا التفسير، 
وجدت األداة TEGA أن التربة بدأت بإطالق غاز ثنائي أكسيد 
الكرب������ون مع ارتفاع حرارة الفرن إل������ى درجة أعلى من 300 
درجة مئوية - وهذا متاما ما ميكن أن نتوقعه إذا كانت املواد 

العضوية في التربة تتأكسد بفعل فوق الكلورات.
وعموما، فإن فرص اكتشاف حياة على املريخ لم تبد مطلقا 
أفضل من ه������ذا. ولكن ذلك كان بقدر ما اس������تطاعت بيانات 
فينيكس أن تأخذنا إليه؛ واألمر اآلن آل إلى بعثة مختبر علوم 
املري������خ MSL لتبحث عن مزيد من دالئل قابلية احلياة. فاألدلة 
التي قدمتها نتائج فينيكس كانت ظرفية فقط، في حني حتظى 
مع������دات التحليل على منت مختبر عل������وم املريخ MSL بالقدرة 
على كش������ف البصمات العضوية في التربة دون تس������خينها. 
إنها تفعل هذا من خالل عملية تس������مى االشتقاق الكيميائي 
derivatization )أو التحوي������ل الكيميائي(، يجري فيها إضافة 

تربة مريخية إلى حساء كيميائي خاص، وأية جزيئات عضوية 
موجودة فيه تتبخر وترصد بواسطة مقياس طيف كتلي)1(.

عملت مركبة بعثة فينيكس مدة خمسة أشهر رائعة قبل أن 
تطبق عليها ظلمة وبرودة الشتاء القطبي املريخي. ففي الشهر 
2008/11 فقدنا إشارة اإلرسال الراديوية الواردة من املركبة. 

إن التفاؤل في ميدان األبحاث العلمية يعد مجازفة مهنية، فمع 
عودة فصل الربيع إلى مناطق القطب الش������مالي املريخي في 
العام التالي، كنت وزمالئي نأمل في أن تعود املركبة فينيكس 
إل������ى احلياة من جديد. ولكن هذا لم يكن ليحدث. فقد أظهرت 
آخ������ر صورة من املدار فينيكس وهي ترقد محطمة، غارقة في 
جليد ثنائي أكس������يد الكربون الذي اتخذ أشكاال تزيينية على 
أرض وعرة. لذا لم تعد فينيكس محطة علمية، لقد باتت جزءا 

من املشهد املريخي.                                           <
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بعد الطوفان)٭(
سلسلة متالحقة حديثة من موجات اجلفاف والفيضانات واحلر الشديد دفعت
زعماء املدن والواليات إلى اتخاذ خطوات جريئة حلماية الناس وممتلكاتهم.

<A .J. كاري>

لقرن من الزمن كان العمال يتجمعون حول مدينة دوبوك، 
في والية آي������وا. وكلما كانت تتزاي������د أعداد األجيال اجلديدة 
من العمال، كان������وا يبنون منازل ومحالت جتارية وش������وارع 
غط������ت في آخر األمر املجرى املائي Bee Branch Creek، حيث 
كانت مياه������ه تتدفق من خالل أنابيب حتت أرضية بعيدة إلى 

حد كبير عن األنظار والذاكرة.
حتى جاء موس������م األمط������ار. ففي ي������وم 1999/5/16، وفي 
غضون 24 س������اعة هط������ل 5.6 بوصة من األمط������ار أدت إلى 
فيضان أنابي������ب املجاري والبالوع������ات، وتطاير أغطية غرف 
التفتيش، وحتويل الش������وارع إلى أنهار عميقة جارفة غمرت 

مئات املنازل واحملالت التجارية. 
وفي اجتماع س������كان احلي الذي ُعِقد بعد بضعة أسابيع 
م������ن الفيضان، يعيد عمدة املدينة <R. بيول> إلى الذاكرة قوله: 
»إّن اجلميع كان مس������تاء.« وبحلول عام 2001 وضعت املدينة 
خطة رئيس������ية حلل مخاطر الفيضانات، وذلك بإعادة املجرى 
املغطى إلى مجرى مفتوح ذي ضفاف متدرجة ميكنها التعامل 
مع مياه الفيضانات. وبطبيعة احلال، فإّن ذلك س������يتطلب هدم 
عشرات املنازل. ولكّن هذه اخلطة »لم تكن مقبولة،« حسب قول 
<D. مويهرين������ك>، املهندس املدني في املدينة. وتوقف التخطيط 

فجأة عن العمل.
وبعد ذل������ك، في الش������هر 2002/6 وعلى م������دى يومني، 
هطل أكثر من س������ت بوصات م������ن األمطار، مّما دفع مياه 

العواص������ف إلى العودة مرة أخرى إل������ى املنازل واملباني 
نفس������ها التي كان قد مت جتديدها مبشقة. وهذا ما ساعد 
على كسر اجلمود السياسي وجعل قادة املدينة ُيجمعون 
على تنفيذ خطة بلغت تكاليفها 21 مليون دوالر إلعادة بناء 
اجل������وار، مما تطلب هدم من������ازل وإضافة حديقة خضراء 
مع مجرى مائي فيها وبركتني الحتجاز املياه. ولم يقتصر 
اتخاذ قرارهم على الكالم حول تغير املناخ أو احلاجة إلى 
إنقاذ كوكب األرض من أجل األجيال القادمة. لقد س������ئم 
الس������كان من هذا الوضع، وازداد قلق القادِة احملليني من 
تدهور أوضاع احلي باستمرار. وقد بدأت املدينة بشراء 
74 ملكي������ة خاصة وجرى جتدي������د وحتديث آخر فيها بعد 

فيضان عام 2010. واس������تعاد املهندسون نحو 2000 قدم 
من املجرى املائ������ي Bee Branch Creek. وعند االنتهاء من 
املشروع في عام 2013، ستكون املدينة قادرة على الصمود 
أمام فيضانات متك������ررة قد تنتج من هطل 10 بوصات أو 
أكث������ر من األمط������ار تلك التي هطلت في الش������هر 2011/7، 

رت بعدة ماليني من الدوالرات. وسببت أضرارا ُقدِّ
تش������كل نش������اطات مدينة دوبوك املتوقف������ة صورة مصغرة 
لقصة كبيرة تتجلى عبر سياسات الواليات املتحدة الفيدرالية 
حول مقاومة تغي������ر املناخ، ويتهم بع������ُض أعضاء الكونگرس 
العلم������اءحَ باخت������الق املوض������وع بأكمله. ولكن امل������دن والبلدات 

AFTER THE DELUGE )٭(

باختصار
 ،Keene ملكافحة اجلفاف. ويجري في مدينة Mead جديدة حتت بحي������رة
بنيوهامبش������اير فرش الطرقات بحجارة رصف نفوذة تس������مح لألمطار 

الغزيرة بالتسرب من خاللها بدال من أن جتري فوقها.
وإّن أجن������ح خطط التأقلم مع تغّير املناخ هي التي تصممها البلديات 
ألّن احللول يجب أن تكون مصّممة للمشكالت احمللية، ولكن توفير الدعم 

الالزم لهذه اخلطط، يحتاج في غالب األحيان إلى قادة شجعان.

محبطة من اجلمود السياس������ي في واشنطن العاصمة حول سياسة 
تغير املناخ، تقوم املدن والواليات بتغييرالبنية التحتية من تلقاء نفس������ها 
ملقاومة الظروف املناخية الش������ديدة الت������ي تقضي على املزيد من الناس 

وتدمر املزيد من املمتلكات. 
فقد كشفت مدينة دوبوك بوالية آيوا، مجرى مدفونا للحد من اجتياح 
الفيضان������ات العاصفة. ويجري في نيڤ������ادا اجلنوبية حفر أنابيب مآخذ 
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وس������لطات املياه، ووكاالت النقل وغيرها 
من الكيانات احمللية ال ترغب في مناقشة 
حقيق������ة ح������دوث تغي������ر مناخ������ي: إنهم 
يتفاعلون اآلن مع احلدث. وكما يحصل 
في مدين������ة دوب������وك، فإنه������م يواجهون 
بالفعل موجات لم يس������بق لها مثيل من 
الفيضانات واجلف������اف واحلر وارتفاع 
منس������وب مياه البحار واملوت والدمار، 
ومن املتوقع وقوع جميع هذه األحداث. 
»فيجب علينا أن نكون جادين في التأقلم 
مع تغير املناخ« حسب قول <R. هوگ>، 

نائب )سناتور( والية آيوا.
وبالفع������ل ف������إن نح������و 16 والية من 
الواليات املتحدة لديها خطط للتأقلم مع 
تغير املناخ أو أنها تقوم بتطويرها، وذلك 
وفقا ملركز املناخ في مدينة جورج تاون 
بواش������نطن العاصمة، ال������ذي يعمل مع 
هذه الواليات. ومع أّن أحدا لم يس������جل 

أرقاما دقيق������ًة، فإن مئات من املجتمع������ات احمللية والوكاالت 
بدأت تتفاعل م������ع الظروف املناخية الش������ديدة املتزايدة. أّما 
ه������ؤالء الذين لم يبدؤوا التفاعل مع تل������ك الظروف »فما زالوا 
يقومون بأعمالهم كاملعتاد مع ُغّمامات على أعينهم« حس������ب 
قول <M. إجنيرت> ]مخطط املدينة[ الذي س������اعد على تطوير 

.Keene خطط مدينة

أفراد شجعان)٭(
وترتب������ط املش������كلة الناجمة عن جهود التأقلم م������ع املناخ بعدة 
أفكار مش������تركة. وأولى هذه األف������كار هو تركيز االهتمام فقط 
على املنازل التي أغرقتها املياه أو اخلزانات اخلالية من املياه 
في مجتم������ع من املجتمعات. وحتى ف������ي مدينة دوبوك، بوالية 
آي������وا احملافظة)1(، فإّن احلجة القائلة إّن تغير املناخ هو مجرد 
خدعة، قد تضاءلت طاملا أّن الفيضانات حافظت على حدوثها. 
ويتس������اءل العمدة <R. بيول>: »كم هو عدد أحداث ال� 500 سنة 
الت������ي حتدث كل بضع س������نوات قبل أن يدرك املرء أّن ش������يئا 
ما يبدأ بالتغّير؟«، ويتابع: »س������واء أس������هم اإلنس������ان في هذه 
األحداث أم لم يس������هم، فإّن املناخ يتغير بوتيرة أسرع من أي 

وقت في التاريخ.«
أّما الفك������رة الثانية فهي أّن »كل تأقلم مع املناخ هو تأقلم 
محلي«، كما بنّي <M. سيمپس������ون> ]رئيس الدراسات البيئية 
في جامعة Antioch[. ويجب أن تكون اس������تجابة منطقة خليج 

س������ان فرانسيسكو الرتفاع منس������وب مياه البحار التي تهدد 
املط������ارات واملوانئ البحرية واملجتمعات الس������احلية، مختلفة 
بوضوح عن خطة ش������يكاغو لبناء أسقف »مزروعة بالنباتات« 
وزراع������ة أش������جار وإقامة رصيف »ب������ارد« لتخفيض درجات 
حرارت������ه. وبالتأكيد قد تؤدي اجلهود الوطنية واإلقليمية دورا 
مهما. ولكن التأقلم مع املشكالت احمللية يعتمد على »األفراد 
الش������جعان« الذين يتحملون مسؤولية التح�دي، حس��ب ق��ول 
<S. موزر>، مستشارة التأقلم مع املناخ وأحد أعضاء اإلدارة 

في جامعة ستانفورد.
إّن عمل هؤالء األفراد مصّمم لهم بسبب ترابط عناصر 
األحداث األخي������رة، فالتأقلم مع املناخ صعب مبكان. »فهو، 
حسب قول الس������ناتور <R. هوگ>، ال يشكل أولوية بالنسبة 
إلى الناس«. وعملية التخطيط نفسها متّثل حتديا ألنها يجب 
أن جتمع بني أطراف متعددة. حتى عند توفر إمكانية التخاذ 
خطوات فعال������ة، فإن اخلطط غالبا ما تصادف في كثير من 
األحيان عوائق مالية أو سياس������ية أو تنظيمية. والتأقلم مع 
املناخ أصع������ب عندما تكون التهديدات غير مؤكدة. ومع أن 
تنويع إمدادات املياه ف������ي مواجهة حاالت جفاف متوقعة - 
مثل ما تقوم به مصلحة مياه مدينة دنڤر بوالية كولورادو -  
يبدو واضحا؛ إال أن األقل وضوحا هو كيفية التأقلم، مثال، 

COURAGEOUS INDIVIDUALS )٭(
conservative )1(

طريق مسدود: الفيضانات املماثلة لفيضان نهر ديالوير جتبر املدن على وضع خطة ألحوال الطقس الشديدة.
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مع تلف احملاصيل على نطاق 
واسع كما في واليتي تكساس 

وأوكالهوما.
توض������ح  التعقي������دات  إّن 
أسباب االس������تجابات املتفاوتة. 
فمن جهة »حققن��ا تقدم�ا مذه��ال 
ف������ي فت��������رة قصي��رة نس������بيا«، 
حس��������ب ق�ول <S. آدامز>، املدير 
 Climate التنفي������ذي للمؤسس������ة
Leadership )قي������ادة املناخ( في 

مدينة يوجني بوالي������ة أوريگون. 
وثمة بعض األمثلة: تقوم سلطة 
مياه جنوب والي������ة نيڤادا بحفر 

ش������بكة أعمق ملآخذ املي������اه قيمتها 700 ملي������ون دوالر - حتت 
بحي������رة ميد Mead بغية اس������تمرار تدفق املياه إلى وادي الس 
ڤيگاس عند انخفاض مناسيب مياه البحيرة حتت املأخذين)1( 
احلاليني، الذي من املرجح حدوث������ه قريبا. أّما مدينة تورونتو 
فقد أقامت ش������بكة جديدة من أحواض مياه األمطار واملجاري 
ردا على سلسلة من الفيضانات الشديدة األخيرة. بينما تقوم 
والية ماريالند حاليا ببناء س������دود أعلى لكس������ب أراض ميكن 
أن تقوم مبهمة مصدات ضد ارتفاع مس������توى س������طح البحر 

وهبوب العواصف.
أّما والي������ة فيرمونت فتعاني أضرارا لم يس������بق لها مثيل 
م������ن »إعصار إيرين« وتخطط لتعي������د البناء من جديد بصورة 
أفضل وأكثر مناع������ة. لقد »كنا قبل ذلك نغّير نظمنا وقواعدنا 
ومعاييرنا جلعل بنيتنا التحتية أكثر اس������تجابة لتغّير األحوال 
اجلوية مع تغير املناخ العاملي«، حس������ب ق������ول <G. كامبولي> 
]مديرة السياس������ة البيئية في وكالة النقل بفيرمونت[، وتتابع: 
»وه������ذا بالضبط م������ا نفعله اآلن. وال ميكنن������ا أن نؤّجل األمور 
بالطريق������ة نفس������ها إذا ضربت األعاصير م������رة أخرى. وهنا 

كسبنا الرهان.«
ومن جهة أخ������رى، فإن هذه التط������ورات املثيرة لم تفعل 
شيئا يذكر ملا هو مطلوب. فقد أشارت <موزر> إلى أّن نسبة 
ضئيلة فق������ط من املجتمعات احمللية ف������ي البالد تعكف على 
مواجهة التأقل������م مع تغير املناخ. وعن������د النظر إلى الوضع 
العام يقول االقتص������ادي <R. ريبيتو >)2(: »إّننا حقا في حالة 
سيئة«. ويضيف: »لقد شاركنا في جزء فقط من التغيير الذي 
ارتكبناه بالفعل بأنفس������نا بسبب انبعاثات غازات االحتباس 
احل������راري األخيرة - وما زالت ه������ذه االنبعاثات تزداد. وال 

أعتقد أننا قادرون على التأقلم مع تغّير املناخ.« 

مزيد من األمطار،
ومزيد من اجلفاف)٭(

مزي������د م������ن العم������ل يب������دو 
ضروريا ألن العلم يرسم صورة 
معين������ة على نح������و متزايد ملناخ 
يجري تغييره من قبل تصرفات 
البشر. وعلى سبيل املثال، تشير 
التقدي������رات املناخية إلى ارتفاع 
في متوس������ط درج������ات احلرارة 
القياسات حدوث  وتبني  الليلية، 
ذل������ك االرتفاع على نحو واضح 
في الوقت احلاضر. وقد تكون 
هذه الظاهرة السبب في حدوث 
انخفاض في محاصيل نبات الذرة ألن تنفس النباتات )الذي 
يطلق ثنائي أكسيد الكربون( يزداد خالل الليالي األكثر دفئا، 
حارقا من الوقود ما كان من املمكن استخدامه في زيادة وزن 

بذور هذا النبات.
وتتوقع النماذج أنه مع ارتفاع درجات احلرارة على الكرة 
األرضية، س������تزداد احلرارة واجلفاف في مناطق تقع جنوب 
غرب الواليات املتحدة والش������رق األوس������ط، وكذلك س������تصبح 
موجات احلر أكثر ش������يوعا في مناطق خطوط العرض العليا، 
 upper في أماكن متتد ما بني الغرب األوسط األعلى األمريكي

Midwest إلى روسيا. وهذا ما يحدث فعال.

وأخيرا، تتوقع النماذج املزيد في عدد الفيضانات مثل تلك 
التي ضربت واليتي فيرمونت ونيويورك في الصيف املاضي. 
فارتفاع درجة احلرارة درجة مئوية واحدة ميكن أن يزيد في 
نس������بة رطوبة الغالف اجلوي مبقدار 7 ف������ي املئة. وهذا يعني 
املزيد من األمطار بنسبة 2 إلى 3 في املئة بوجه عام واملزيد من 

أحداث هطول األمطار الشديدة بنسبة 6 إلى 7 في املئة.
وم������ن دون تخفي������ض كبير في انبعاثات الغازات املس������ببة 
لالحتباس احلراري، »س������تصبح هذه األحداث أكثر شيوعا،« 
وذلك حس������ب ق������ول <M. وهنر> ]الباحث ف������ي مختبر لورانس 
بيركل������ي الوطني[ ويضيف: »ال أعتق������د أّن أحدا يخالف هذا 
الرأي.« فالبحث الذي أجراه <P. س������توت> ]رئيس قسم رصد 
املناخ واإلسناد في مكتب األرصاد اجلوية باململكة املتحدة[، 
ب������نّي أّن احتماالت حدوث موجة حر كالتي ضربت أوروبا في 
عام 2003 قد ارتفعت أربعة أضعاف مقارنة مبا كانت عليه في 

MORE RAIN, MORE DROUGHT )٭(
intakes )1(

)Robert Repetto )2 مؤلف America’s Climate Problem مشكلة املناخ في أمريكا.

االعتماد على دوبوك: فتحت دوبوك في والية آيوا املجرى املدفون بحيث 
يستوعب املياه أثناء العواصف بدال من تعرض املدينة لفيضانات.
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عصر ما قبل الصناعة.
ومع ذلك، فمن املس������تحيل القول إّن أي حدث من األحداث 
املناخية الش������ديدة كان ناجما مباش������رة عن تغيُّر املناخ، وهذا 
»ال يهم، ألن هذا ش������بيه بتغّير املناخ، وعلينا أن نهيئ أنفس������نا 
لهذا احلدث«، حس������ب قول <M. بيهار> ]مدي������ر برنامج املناخ 
للجنة مرافق سان فرانسيسكو العامة[. وقد استخدم مشروع 
لسيمپس������ون بيانات مقياس مطر والية نيو هامبش������ر ليبني أن 
10 من أصل 15 من أش������د فياضان������ات هذه الوالية، قد حدثت 

في ال�خمس عش������رة الس������نة املاضية – وبأن الكميات الغزيرة 
اجلارفة من األمطار التي كانت حتدث عادة في عواصف 200 
س������نة، حتدث اآلن في عواصف 25 س������نة. وم������ع ذلك ال يزال 
معظم مهندسي مدينة نيوإنگالند يصممون مجارير ومصارف 
وجس������ور اس������تنادا إلى بيانات هطول أمطار العشرينات إلى 
اخلمس������ينات من القرن املاضي. وحس������ب قول <سيمپسون>: 
»ف������إّن الكثير من األعمال في البن������ى التحتية تعمل في الوقت 

الراهن بصورة أقل مما هو مطلوب.«

اخلطوات األولى)٭(
إّن مصطل������ح »التغير املناخي« املُس������ّيس إل������ى أبعد احلدود، 
ال يحت������اج إل������ى التنويه إلقن������اع املجتمعات احمللي������ة بتعديل 
ممارساتها. فاملدن والبلدات التي شهدت أسوأ الكوارث متيل 
إل������ى أن تكون في طليعة التأقلم م������ع تغّير املناخ، حيث ميكن 
للق������ادة احملليني حش������د تأييد املجتمع للتغل������ب على العوائق. 
وخير مثال هو مدينة Keene. ففي الشهر 2005/10، وبعد ثالثة 
أيام من تقدمي <سيمپسون> تقريره إلى مجلس املدينة محددا 
املجارير والطرق������ات املعرضة إلى عاصفة ش������ديدة، ضربت 

املنطقة عاصفة أدت إلى هطول 11 بوصة من األمطار.  
وقد دمرت املياه تلك املجارير والطرقات، فضال عن املنازل 
واجلس������ور وأغلقت محطة معاجلة املياه وس������ببت العديد من 
الوفيات. كما دفعت الكارثة املدينة، مع القليل من املساعدات 
اخلارجية، إلى تطوير إح������دى خطط التأقلم األولى في البالد 
واألوس������ع مدى، بقيادة مدير التخطيط <R. المب>، كما دفعتها 
إلى إيجاد التمويل الالزم إلجراء بعض التحسينات. فقد متت 
االستعاضة عن األرصفة على طول أحد الطرق الرئيسية في 
املدينة – شارع واشنطن – باخلرسانة املثقبة، كما مت إكساء 
الطرق اجلانبية بحواف معشبة بدال من احلواجز احلجرية أو 
اإلسمنتية. وهكذا ميكن في كلتا احلالتني توزيع مياه األمطار 
وتسريبها ببطء إلى التربة املجاورة بدال من تركها جتري على 

الطرقات مسببة الفيضانات.
أّما في مدينة تشارلز بوالية آيوا، فقد كان احلدث احلاسم 

هو فيضان ع������ام 2008 املدمر الذي أدى إلى ارتفاع املياه في 
نهر س������يدار إلى ثالثة أقدام تقريبا أعلى من معدالت ارتفاعها 
القياس������ية الس������ابقة. »وعندما كان الناس يرون بيوتهم مليئة 
باملياه، كانوا يفكرون بالتغّي������ر الذي طرأ على كميات األمطار 
الغزيرة التي تهطل« حس������ب قول مدير املدين������ة <T. براونلو>. 
ويتاب������ع قائال: إّن األمر عائ������د إلينا كقيادات لنق������ول إّن هذه 
مش������كلة قدمية جدا وعلينا أن نواجهها. واملدينة قد واجهتها، 
فقد جرى هدم 16 صفا من البيوت واحملال التجارية املتالصقة 
في الش������وارع وبناء أرصفة نفوذة للمياه فوق طبقة سميكة من 
الصخور واحلصى. وهذا ما يس������مح بتسرب املياه إلى باطن 
األرض بدال من جريانها على الس������طح محدث������ة الفيض�ان��ات. 
وإضاف��ة إل������ى ذل��ك، توج�د في املنطقة الواقعة حتت الرصيف 
متعضيـــات )كائنات حيـــة( microorganisms ميكروية تتغذى 
بالنف������ط وغيره من امللوثات قبل أن تغور املياه وتصل في نهاية 
املطاف إلى النهر. وكذلك جّددت املدينة منطقة الش������اطئ التي 
تتضمن وسائل عاملية املستوى، من فنادق ومنتجعات ومرافق 
مثل مس������ار التجديف. »وميك������ن اآلن أن تهطل أمطار مئة عام 
year rain-100 دون أن يبقى أي من املياه الراكدة في الشوارع«، 

حسب قول <براونلو>. 
إضافة إلى ذلك، اس������تجاب مزارعو نبات الذرة في والية 
آي������وا إلى زيادة هطول األمطار في الوالية؛ فأنفقوا عش������رات 
اآلالف من الدوالرات لتركي������ب املزيد من أنابيب صرف املياه 
حلماي������ة احلقول من أن تغرقها مي������اه األمطار، التي ميكن أن 
تؤخ������ر الزراعة وتوقف منو احملاصي������ل. وعلى عكس املنتظر 
فإنه������م يزرعون أيضا ما يصل إلى ثالثة أمثال كميات البذور 
لكل فدان )آكر(، مع االس������تفادة من زي������ادة رطوبة التربة في 
الربي������ع لزراعة املزيد من احملاصيل ف������ي احلقول ذاتها. ومع 
ذل������ك فإن املزارعني يرفضون إل������ى حد كبير فكرة أن اجلنس 
البش������ري هو الذي يغّير املناخ، »فهم يتأقلمون بالفعل مع هذا 
التغير ويكسبون املال في ذلك«، حسب قول <G. تيكل> ]أستاذة 
األرصاد اجلوية وتغير املناخ العاملي في جامعة والية آيوا[. 

إن الفيضان������ات هي اخلطر املباش������ر الذي يس������ببه تغّير 
املن������اخ. ومع ذل������ك تتأقلم بعض املجتمعات م������ع عواقب تغير 
املناخ الطويلة األجل. فعلى سبيل املثال، تخطط منطقة »سان 
فرانسيسكو بْي إريا)1(« إلنفاق مبلغ يتراوح بني 20 و 40 مليون 
دوالر إلعادة تهيئة س������تة عش������ر مصبا من مصبات الصرف 
الصحي في اخلليج ملنع ارتفاع منسوب مياه البحار وأمواج 
العواص������ف من دفع املياه عائ������دة إلى املصبات وإلى محطات 

FIRST STEPS )٭(
The San Francisco Bay Area )1(

التتمة في الصفحة 55
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ر في أن دماغ ما السِّ
أي شخص ال نظير له)٭(

كيف ميكن أن تنشأ شخصيتان مختلفتان من توأمني متماثلني؟
»جينات قافزة« جتول في النورونات )العصبونات( وتغّير طريقة عملها.

<H .F. گيج> - <R .A. موتري>

لعقلك خصوصيته. وكذلك لعقلي.
ذلك ألن بنية العضو الذي نس������ميه الدماغ البشري معقدة 
تعقيدا يثير الدهشة، وتختلف هذه البنية من شخص إلى آخر 
على جميع مستوياتها. فالدماغ يحتوي على نحو 100 بليون 
 neurons )من آالف األنواع من النورونـــات )العصبونات
التي تترابط معا عبر وصالت ُيقدر عددها اإلجمالي بأكثر 
من 100 تريليون وصلة. وهذه التباينات البنيوية بني أدمغتنا 
هي التي جتعلنا نفكر ونتصرف ونتعلم بطرق مختلفة، كما 
أنها تؤدي دورا مهما في حتديد درجة استعدادنا لإلصابة 

مبرض من األمراض النفسية.
ولكن كيف ينش������أ هذا التنوع في ش������بكة أسالك الدماغ 
وف������ي وظائف������ه؟ من املمك������ن بالطبع أن ي������ؤدي االختالف في 
اجلينات الت������ي نرثها عن أهالينا دورا ف������ي ذلك. ولكننا، من 
جان������ب آخر، أصبحنا نعرف أنه حت������ى التوائم املتماثلة التي 
تترعرع في كنف أسرة واحدة قد ُتظهر تباينات جلّية في أداء 
الوظائف العقلية وفروقا في أمناط السلوك وفي درجة احتمال 
خطر اإلصاب������ة بواحد من األمراض النفســـية أو العصبية 
التنكســـية neurodegenerative disease. وبالفع������ل، فإن فئران 

التجربة، التي ُتستولد متماثلة جينيا وتتلقى املعاملة ذاتها في 
املختبر، تتباين فيما بينها في القدرة على التعلم وفي أسلوب 
اجتناب اخلوف وطريقة االس������تجابة لإلجهاد النفسي، وذلك 
حت������ى في احلاالت التي يبقى فيها العم������ر واجلنس والرعاية 
ثواب������ت ال تتغير، األمر الذي يش������ير إلى أنه ال بد من حصول 

شيء آخر.
ال ش������ك في أننا معنيون أيضا بخبراتن������ا احلياتية، ال 
سيما وأن بوس������عها أن تؤثر، مثال، في قوة الوصالت بني 
مجموع������ات معينة من النورونات. غير أن الباحثني يعثرون 
يوم������ا بعد يوم على مزيد من املؤش������رات احملّيرة التي تدل 
على أن هنالك عوام������ل أخرى تؤدي دورا ما، منها - على 
س������بيل املث������ال – تلك العملي������ات التي حُت������دث طفرات في 
اجلينات، أو تؤثر في س������لوكها، س������واء أكانت أثناء تطور 
اجلن������ني أم في وقت الحق من احلياة. ومن ضمن مثل هذه 
 ،alternative splicing الظواه������ر ظاهرة التضفيـــر البديـــل
ال������ذي يقوم فيه������ا جني واحد بتصنيع نوع������ني مختلفني أو 
أكث������ر من البروتينات. وإذا علمن������ا أن هذه البروتينات هي 
التي تقوم بإجراء معظم العمليات التي جتري في اخلاليا، 

WHAT MAKES EACH BRAIN UNIQUE )�(

باختصار
باملناط������ق األخرى، األمر الذي يفس������ر ما نعرفه من تباين في س������مات 
األشخاص واختالف في أمناط سلوكهم، حتى ولو كانت تربطهم ببعض 

صلة قرابة أوثق.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه العناصر اجلينية املتجولة قد تؤدي أيضا دورا 
في حتديد درجة االستعداد الشخصي لإلصابة بأحد األمراض النفسية.

وفي اآلونة األخيرة، شرع بعض الباحثني في إجراء دراسات هدفها 
معرفة ما إذا كانت اجلينات القافزة تساعدنا على التكيف مع الظروف 

البيئية التي تتغير بصورة متسارعة.

م������ن املعروف أن اجلينات التي نرثها وعوامل البيئة التي نعيش فيها 
هي ما حتدد الس������لوك البشري مبختلف أمناطه. غير أن بعض العلماء 
في اآلونة األخيرة اكتشفوا عوامل أخرى مؤثرة تدعى اجلينات القافزة 
jumping genes، وهي قطع من الدنا DNA قادرة على نسخ ولصق أنفسها 

ف������ي أماكن أخرى م������ن اجلينـــوم genome وقادرة أيض������ا على إحداث 
تغيي������رات في نش������اط جينات بكاملها. وفي بع������ض األحيان، تعمل على 

حتريض جينات مجاورة في هذه األماكن.
ُيش������كل الدم������اُغ امليدانحَ الرئيس������ي لفعاليات هذه اجلين������ات مقارنة 
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فه������ذا يعني أن ما ُتصّنعه اخلاليا م������ن بروتينات يؤثر في 
العمل الوظيفي لألنس������جة التي تتكون م������ن هذه اخلاليا. 
يقوم العديد من الباحثني اليوم أيضا باستقصاء ما ُيدعى 
التبـــدالت بالتخلق املتوالـــي epigenetic changes – وهي 
تعدي������الت في الدنا حُتدث تغييرا في نش������اط اجلني )وذلك 
برفع أو خفض إنتاج بروتين������ات محددة( من دون إحداث 

تغيير في املعلومات احملفوظة في اجلينات.

وفي السنوات القليلة املاضية، توصل كالنا مع زمالئنا 
إلى معرفة ما كنا نش������تبه به، وه������و يعمل خصوصا خلف 
الكواليس وينش������ط في الدماغ أكثر من غيره من األنس������جة 
األخرى: إنها اجلينات القافزة jumping genes، وهي جينات 
مت العثور عليها عمليا في جميع أنواع الكائنات احلية، مبا 
فيها اإلنسان. وتتميز هذه اجلينات بأنها قادرة على لصق 
ُنس������ٍخ منها في أجزاء أخرى من اجلين������وم )وهو املجموعة 
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الكاملة للدنا في النواة(، وأنها قادرة على تغيير سير عمل 
ْفِعها إلى ممارس������ة منط  اخللية الت������ي تعيش في كنفها، ودحَ
مختلف من الس������لوك، مقارنة بخلية مماثل������ة مالصقة لها. 
وُيعتق������د أن غرز عدد كبير من هذه اجلينات في العديد من 
أنواع اخلاليا ميكن أن ُيضفي إلى القدرات االس������تعرافية 
والسمات الشخصية وقابلية اإلصابة باضطرابات عصبية 

مزايا حسنة أو سيئة.
لق������د قادتنا أولى النتائج التي توصلن������ا إليها في أبحاثنا 
ع������ن اجلني القافز في الدماغ إلى طرح س������ؤال آخر هو: مبا 
أن س������المة الوظيفة الدماغية هي ش������رط أساسي من شروط 
احلفاظ على البقاء، فلماذا س������محت عملية التطور )النشـــوء 
واالرتقـــاء( evolution إذن باس������تمرار ما يعب������ث ببرنامجها 
اجليني؟ ومع أننا المنتلك بعد إجابة قطعية عن هذا الس������ؤال، 
ف������إن هناك بينات متزايدة تدل على أن حّث خاليا الدماغ على 
التنوع والتبدل من قبل اجلينات القافزة من ش������أنه أن ُيضفي 
إلى الكائن������ات احلية صبغة املرونة الالزمة للتكيف الس������ريع 
م������ع متغيرات احمليط اخلارجي. وم������ن هنا يتبني لنا أن عملية 
النش������وء واالرتقاء رمبا اس������تبقت هذه اجلينات القافزة - أو 
العناصـــر اجلوالة mobile elements كما ُتسمى أيضا - ألن 
فوائدها التكيفية من منظور حتسني شروط بقاء األنواع، تفوق 

املخاطر التي تنطوي عليها. 

قدماء الغزاة)٭(
إن الفكرة القائلة بوجود عناصر جوالة تتحرك في اجلينوم 
هنا وهناك ليس������ت بالفكرة اجلديدة. بي������د أن اجلديد في 
األمر، وما فاجأ اجلميع، هو أنها تنش������ط في الدماغ إلى 
هذا احلد. لقد مت اكتش������اف جينات قاف������زة في النباتات، 
حتى قب������ل أن يتوصل <J. وطس������ون> و<F. كريك> إلى فك 
ك������ود البنية احللزونية املزدوج������ة للدنا في عام 1953. ففي 
ك كلينتوك> ]من  أربعينات القرن العش������رين الحظت <B. محَ

املختب������ر كولد س������پرنگ هاربر[ أن العناص������ر التي كانت 
تراقبه������ا تنتقل م������ن مكان إل������ى آخر في امل������ادة اجلينية 
للحب������وب النباتية، ثم اكتش������فت أن بعض أجزاء اجلينوم، 
عندم������ا تتعرض لإلجهاد، تهاج������ر إلى أماكن أخرى حيث 
تقوم بتش������غيل جينات معينة أو إيقافه������ا عن العمل. وفي 
أيامنا هذه ُتعد آذان احلبوب)1( النباتية الشهيرة ببذورها 
ك كلينتوك>،  املتعددة األلوان من أش������هر نتائج جتارب <محَ
إذ إنه������ا تقدم لنا عرضا ملوزاييـــك جيني)2( من املمكن أن 
يسهم في تشغيل جينات وإيقافها عن العمل داخل خاليا 
مح������ددة، وذلك وف������ق طراز يختلف عن الط������راز املُتبع في 

خاليا مجاورة متماثلة معها عادة.
ك كلينت������وك>، التي قوبلت في البداية  وبفضل أبحاث <محَ
برف������ض وارتي������اب من قبل األوس������اط األكادميي������ة، حصلت 
ف������ي آخر األمر عل������ى جائزة نوبل ع������ام 1983. وقد تبني في 
الس������نوات الالحقة أن ظاهرة املوزايي������ك اجليني ال تقتصر 
على النباتات، وإمنا تش������مل أيضا عددا كبيرا من الكائنات 

احلية مبا فيها البشر.
ك كلينتوك> في أبحاثها على الترانسبوزونات  لقد ركزت <محَ
)النيُقـــوالت( transposons، وه������ي عناصر جوالة تس������تخدم 
آلي������ة القطع واللصق)3( لتحريك ج������زء من الدنا DNA حول 
جينوم اخللية. إضافة إلى ذلك فإن ثمة دراس������ات أحدث عن 
العناصر اجلوالة جرى التركيز فيها على الترانسبوزونات 
الرجوعية retrotransposons التي تس������تخدم طريقة النســـخ 
واللصق)4( لتمكني نفس������ها من االندساس في مناطق جديدة 
م������ن اجلينوم. غير أن ه������ذه الترانس������بوزونات الرجوعية ال 
تغادر الدنا بأنفسها لتعود إليه ثانية، بل تقوم أساسا بنسخ 
أنفسها ودفع هذه النسخ إلى الهجرة واالستقرار في مكان 

ما خارج محيط هذا الدنا. 
تشكل الترانسبوزونات الرجوعية في اجلينوم البشري 
م������ا يعادل نصف النيكليوتيدات، أو كتلة الدنا البنائية. وفي 
املقاب������ل، فإن جيناتنـــا املكـــودة بروتينيـــا)5(، والتي ُيقدر 
عددها بنحو 000 25، ال تش������كل س������وى أقل من 2% من دنا 
 descendants الثدييات. أما اجلينات القافزة فهي ســـليالت
ألول نظ������م النس������خ اجلزيئي البدائية الت������ي غزت جينومات 
كائنات م������ن األويكيَريتـــوس eukaryotes )كائنات حقيقية 
النواة، وهي متعضيات حتت������وي خالياها على نواة(. وفي 

ANCIENT INVADERS )٭(
ears of corn )1(

)genetic mosaicism )2: حال������ة جينية حتدث في عضو واحد لنس������يج من أمناط جينية 
مختلفة.

cut-and-paste )3(
copy-and-paste )4(

our protein-coding genes )5(

Fred H. Gage

<گيج> أستاذ متخصص في آليات تشّكل النورونات  

)العصبونات( في الدماغ، ويعمل في مختبر علم الوراثة 
مبعهد سالك للدراسات البيولوجية في الجوال بكاليفورنيا. 

Alysson R. Muotri

<موتري> أستاذ مساعد في قسم طب األطفال والطب 

اخللوي واجلزيئي في جامعة كاليفورنيا بسان دييگو. 
عمل بعد حصوله على الدكتوراه زميال باحثا في مختبر 

گيج بني عامي 2002 و 2008.

املؤلف
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Copy-and-Paste Genetics )٭(

جينومات ال تهدأ

جينية )وراثيات(
النسخ واللصق)٭(

 jumping متواليـــات من الدنا ُتعرف باســـم اجلين������ات القافزة
genes تنشـــط فـــي الدمـــاغ فـــي مرحلـــة التطـــور علـــى وجـــه 
اخلصوص. وهي جينات قادرة على نســـخ أنفســـها ثم غرز 
املتواليـــات ذاتها في أماكن أخرى من جينوم genome إحدى 
اخلاليا. ُتســـمى اجلينـــات القافزة أيضا بالترانس������بوزونات 
الرجوعية retrotransposons، وهي ال تؤثر بتاتا في مواقعها 
اجلديدة في بعض األحيان على اجلينات املجاورة التي يقع 
علـــى عاتقها وضع برامج عمل للبروتينات. ولكنها ميكن أن 
تفعلها في بعض حاالت وتؤثر من خالل ذلك في ســـير عمل 
بعـــض اخلاليا مبفردها. وقد تفضي التغيرات الطارئة على 
هـــذه اخلاليا في آخر األمر إلى ظهور تباينات في الوظائف 

الدماغية بني األشخاص، وحتى بني التوائم املتماثلة.

كيف تقفز اجلينات
حتدث تغيرات ال جينية )الوراثية( في الكود اجليني 

عندما يقوم أحد الترانسبوزونات الرجوعية؛ وهو 
قطعة من نفايات اجلينوم، باستنساخ نفسه على 

شكل رنا ثم العودة إلى الدنا لينغرز فيه مجددا في 
موضع آخر. وهذه العناصر اجلوالة تتحرك هنا 

وهناك في دماغ اجلنني ودماغ البالغ على حد سواء. 
وتقدم الرسومات والشروحات التالية عرضا لهذه 

العمليات في مجموعة من التوائم املتماثلة.

تبدأ عملية اللصق عندما 
يقوم الرنا بإنتاج نسخة 

ها  عن الدنا األصلي ثم حثِّ
على االنغراز في مكان 

جديد من اجلينوم بعد قيام 
أحد البروتينات بإحداث 
شق في أحد الصبغيات 

)الكروموسومات( 
.chromosomes

يجري حتويل جزء 
من ضفيرة الرنا إلى 

بروتينات مساعدة داخل 
السيتوبالزما، حيث تتحد 

بعد ذلك ضفيرة الرنا 
األصلية بالبروتينات 

التي تشكلت حديثا قبل 
أن تعاود الدخول إلى 

نواة اخللية.

من املمكن تفعيل جني 
مجاور بعد حدوث عملية 

القفز، حيث جتري هذه 
العملية عند اجلنني في 

 forebrain الدماغ املقدم
وفي جميع املناطق 

األخرى. أما عند البالغ 
فال تتم هذه العملية سوى 
في املناطق التي حتتوي 

على خاليا عصبية 
سلفية؛ أي في منطقة 

احلصني وفي عدد ضئيل 
من املناطق األخرى.

حتدث عملية النسخ خالل انقسام اخللية 
عندما تقوم إحدى متواليات الدنا باستنساخ 
نفسها على شكل رنا أحادي الضفيرة يهاجر 

الحقا من النواة إلى سيتوبالزما اخللية.

النتيجة: توائم ال متماثلة
حتى ولو نشأت التوائم من بيضة واحدة، فإن اجلينات 

القافزة قد جتّهز األخوين التوأمني بطرازين مختلفني من 
النشاط اجليني، وبالتالي بدماغني متباينني للغاية.

جينيدماغ ُمقّدم 

إنتاج البروتنيإطالق عملية 

احلصني

نسخ

صبغيات )كروموسومات(

حتويل

لصق

نسخ

دنا

رنا

حتويل

إنزميات

لصق

نواة
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عام 1988 أثبت فريق بحثي برئاسة <H .H. كازازيان جونير> 
بجامعة بنسيلڤانيا، أن مجموعة محددة من الترانسبوزونات 
الرجوعي������ة، الت������ي كان ُيعتقد من قبل أنه������ا مجرد نفاية ال 
وظيفة لها من نفايات الدنا، تتمتع بالفعل بنشاط وظيفي في 

النسج البشرية.
هناك منوذج من من������اذج الترانس������بوزونات الرجوعية 
ـــع الطويـــل L1( 1()1(، وله  ُيعرف باس������م العنصـــر املُرصَّ
أهمية خاصة تنبع من كونه، فيما يبدو، واحدا من الالعبني 
الرئيسيني في اجلينوم البشري. يتميز هذا الترانسبوزون 
أن بوس������عه القفز هنا وهناك في كثي������ر من األحيان، رمبا 
ألن������ه - خالفا لعناصر جوالة أخرى لدى البش������ر - قادر 
عل������ى تكويد encodes آلته اخلاصة لنش������ر نس������خ منه في 
سائر أرجاء اجلينوم اخللوي)2(. وقد أظهر حتليل لسلوك 
العنصر L1 ف������ي اخلاليا أن حتريضه عل������ى البدء بعملية 
القف������ز، من أي جهة كانت في اجلينـــوم النووي)3(، يدفعه 
إلى القيام باسنتس������اخ نفس������ه أوال على شكل رنا أحادي 
الضفيـــرة single-stranded RNA يهاج������ر بدوره الحقا من 
النواة إلى الســـيتوبالزما)4( ليخدم هناك كقالب في عملية 
بن������اء البروتينات التي جرى حتديد نوعها مس������بقا من قبل 
بعض أجزاء الدنا L1)5(. وتقوم البروتينات بعد ذلك بتشكيل 
مركب جزيئي من الرنا RNA الذي مازال سليما حتى تلك 
اللحظ������ة، ثم يرحل املركب بكامله عائ������دا إلى النواة ليقوم 
هناك واحد من البروتينات؛ وهو إنزمي يدعى إندونوكلياز 
endonuclease، بإح������داث أثالم في مواقع محددة من الدنا. 

كم������ا يقوم ه������ذا اإلنزمي باس������تخدام الرنا قالب������ا لتصنيع 

نس������خة دنا ثنائي الضفيرة a double-stranded DNA من 
الترانس������بوزون األصلي L1 ثم غرزها ف������ي اجلينوم وفي 
املوق������ع ذاته الذي متت فيه من قب������ل عملية القطع. وجتدر 
 reverse املالحظ������ة هنا إل������ى أن عملية النســـخ العكوســـة
transcription ه������ذه، من الرنا إلى الدنا، قد أضحت مألوفة 

لكثير من الناس، وذلك من خالل ما يعرفونه عن الڤيروس 
HIV، وع������ن أن هذا الڤيروس يس������تخدم اآللي������ة ذاتها إلى 

جان������ب آليات أخرى للحصول على نس������خة دنا من جينوم 
الرن������ا اخلاص به، األم������ر الذي مُيّكنه ف������ي آخر األمر من 

االستيطان الدائم في جينوم اخلاليا املصابة به.
بيد أن املناقلة الرجوعية retrotransposition ال تنجح 
دائما في احلفاظ على مسارها الصحيح، مما يفضي إلى 
إنتاج نس������خ مبتورة ال وظيفة لها م������ن الدنا L1 األصلية. 
ففي بعض األحيان ال يكون لهذه النس������خ، س������واء أكانت 
د للبروتني)6(،  ناقصة أم كامل������ة، أي تأثير في جني ُمكـــوِّ
ومع ذلك فقد يكون لذلك نتائج متعددة، حس������نة وس������يئة، 
عل������ى مصي������ر اخللية. فعندم������ا تهوي إل������ى الداخل، على 
س������بيل املث������ال، حُتدث تغيرا ف������ي إحدى مناطـــق اجلني 
املكـــودة للبروتـــني)7(، حيث ميكن أن ت������ؤدي هذه املناورة 
إل������ى إنتاج نوع جديد مختلف م������ن البروتينات قد يفيد أو 
يضر متعضيا )كائنـــا حيـــا( organism من املتعضيات. 
وم������ن جان������ب آخر، فإن ه������ذا التموضع ق������د يوقف إنتاج 
بروت������ني بعين������ه. وفي حاالت أخرى، ميك������ن للدنا الذي مت 
دة،  إلصاقه حديثا أن يس������قط خارج إح������دى املناطق املكوِّ
ليعمل بعد سقوطه كمعزز promoter )مفتاح ميكنه تشغيل 
جين������ات مجاورة( يغير درج������ة التعبير اجليني )أي مقدار 
البروت������ني الذي يقوم اجلني بإنتاجه(، مبا يعنيه ذلك - كما 
ذكرن������ا - من نتائج قد تعود بالنفع أو الضرر على اخللية 
والكائن احلي. وعندما ُتنهي الترانس������بوزونات الرجوعية 
L1 عملها في أماك������ن متعددة من النورون )العصبون( أو 

في عدد كبي������ر من اخلاليا الدماغية أو ف������ي كليهما معا، 
عندئٍذ س������نكون حيال دماغ مختلف كليا عما سيكون عليه 
لو تابع تطوره من دون تأثير هذه التراتس������بوزونات. وغني 
عن البيان أن مثل هذه الفسيفس������ائية اجلينية من ش������أنها 
أن تؤثر في السلوك والوظيفة االستعرافية واحتمال خطر 
اإلصابة باألمراض، كما من ش������أنها أيضا أن تس������اعدنا 

a long interspersed element 1 )1(
cellular genome )2(
nuclear genome )3(

the cytoplasm )4(
L1 DNA )5(

a protein-coding gene )6(
the protein-coding region of a gene )7(

جني قافز: دنا هائم في أحد النورونات يقوم بتركيب بروتني قادر على التوهج 
باللون األخضر بعد انتقاله إلى مكان جديد في نواة اخللية.
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WHERE DOES JUMPING OCCUR? )٭(
somatic tissues )1(
progenitor cells )2(

hippocampal neurons )3(
Roslin )4(

)5( جتدر اإلشارة هنا إلى أن مجلة »ساينتفيك أمريكان« هي جزء من »مجموعة نيتشر 
للنشر«.                                                                      )التحرير(

على تفس������ير ملاذا ُيصاب أحد التوأمني املتماثلني مبرض 
الش������يزوفرينيا - على س������بيل املثال - ف������ي حني أن أخاه 

التوأم ال يصاب به.

أين يحدث القفز؟)٭(
حت������ى وقت قريب كان معظم الباحث������ني الضالعني بظاهرة 
املناقل������ة الرجوعية L1 يعتقدون أن ه������ذه الظاهرة تقتصر 
 ،germ cells في معظم احل������االت على اخلاليا اجلنســـية
كاملبيضني واخلصيتني. فالدالئل على وجود جينات فّعالة 
م������ن النوع L1 ف������ي األنســـجة اجلســـدية)1( )أي اخلاليا 
الالجنس������ية( أثناء التطور الباك������ر أو الالحق كانت قليلة 
������ت بالرفض عموم������ا. وإذا كانت اجلينات ال  العدد ووِجهحَ
ه������مَّ لها في الوجود س������وى أن تتناس������ل، كما ترى إحدى 
نظريات النشوء واالرتقاء، فسوف لن يكون هناك عندئٍذ أي 
سبب يبرر استمرار نش������اط اجلينات القافزة في اخلاليا 
اجلس������دية، ذلك ألن مثل هذه اخلاليا سوف لن تتمكن من 
نقل الدن������ا إلى ذرية املتعضي، فه������ي في احملصلة متوت 

مبوت صاحبها.
وبفض������ل اس������تخدام أدوات اس������تقصاء أكث������ر تطورا مت 
الكشف مؤخرا عن ترانسبوزونات رجوعية قادرة على التنقل 
في جميع أرجاء األنس������جة اجلسدية أثناء املراحل املبكرة من 
تطور احلياة، وحتى في املراحل الالحقة منه. وقد تبني أن مثل 
هذه الوقائع حتدث في الدماغ أكثر بكثير من غيره من النسج، 
األمر الذي يش������كل حتديا مباش������را للفكرة القدمية السائدة، 
والقائل������ة إن الكودات اجلينية خلاليا الدماغ عند البالغني هي 
كودات متماثلة وتبقى مس������تقرة ال يعتريها التغيير طاملا بقيت 

هذه اخلاليا على قيد احلياة.
وف������ي مختبرنا باملعه������د Salk للدراس������ات البيولوجية في 
الجوال بكاليفورنيا، على س������بيل املثال، رصدنا جينات قافزة 
لدى أحد الفئران الذي س������بق وقمنا بتعدي������ل خالياه وراثيا 
بطريقة تس������مح بنش������وء املناقلة الرجوعية ف������ي هذه اخلاليا، 
وجتعلها تصدر وميضا أخضر اللون كلما قام أحد العناصر 
L1 بغرز نفس������ه في جينومات إحداها في أي مكان من جسد 

ه������ذا الفأر. وقد الحظنا وهجا أخض������ر اللون ينطلق فقط من 
اخلاليا اجلنس������ية وم������ن مناطق معينة في الدم������اغ، مبا فيها 
احلصـــني )أو الهيپوكامپـــوس( hippocampus )الذي تأتي 
أهميته م������ن عالقته بوظيفتي الذاك������رة واالنتباه(، األمر الذي 
ي������دل على أن العناصر L1 رمبا تتج������ول في الدماغ أكثر من 
غيره من أنس������جة اجلسم. ومن املثير لالهتمام أيضا هو أننا 
رصدنا ظاهرة القفز في اخلاليا الســـلفية)2( التي تنشأ عنها 

النورونات احلصينية)3(.
وفي مختلف أعضاء متعضيات مكتملة التش������كل تظهر 
مجموعة صغيرة من اخلاليا السلفية معلنة تأهبها لالنقسام 
وتوليد مناذج متخصصة من اخلاليا الالزمة لسد الفراغ 
الذي تتركه وراءها اخلاليا التي متوت. ويش������كل احلصني 
واح������دة من منطقتني ف������ي الدماغ تتك������ّون فيهما نورونات 
جديدة، األمر الذي يش������ير إلى أن الترانسبوزونات L1 قد 
تك������ون فّعالة في الفترة املبكرة للتطور التي تنش������أ خاللها 
النورونات؛ كما يشير أيضا إلى أن هذه الترانسبوزونات 
ق������د تكون قادرة على التجول في دماغ البالغ، وخصوصا 
ف������ي املناطق الت������ي ال تتوقف فيها عملي������ة تكوين نورونات 

جديدة لدى البالغ.
بي������د أن الدالئل املش������يرة إلى ظهور حقيق������ي للمناقلة 
الرجوعية في الدماغ لم تكن كافية حتى في التجارب على 
الفئران. وقد دفعنا هذا إلى إجراء حتليل للمادة البش������رية 
عن طريق فت������ح اجلثة، حيث قمنا بتحديد أعداد العناصر 
L1 في أنسجة الدماغ والقلب والكبد، وقارنا هذه األعداد 

بعضه������ا ببع������ض، فوجدنا بصورة ال تقبل الش������ك في أن 
الدماغ يضم في أية واحدة من نوى خالياه أكبر عدد من 

هذه العناصر.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن عمليات القفز اجليني ينبغي 
أن تت������م في معظمها أثناء مراح������ل تطور الدماغ، ذلك ألن 
املناقلة الرجوعية تتطلب انقساما خلويا، علما بأن االنقسام 
اخللوي بعد انتهاء مرحلة الطفولة املبكرة ال يحدث س������وى 
في منطقت������ني محددتني في الدماغ. وقد أش������ارت إحدى 
الدراسات التحليلية إلى أن أية خلية عصبية بشرية تشهد 
وس������طيا، نحو 80 حدثحَ اندماٍج للعناصر L1، وهو معدل 
ميكن أن يؤدي إلى نشوء قدر كبير من االختالف فيما بني 
اخلاليا، وظهور تباين كبير في مجمل نش������اط الدماغ بني 

شخص وآخر.
وما يدعم حقيقة وجود عناصر L1 نش������طة في الدماغ 
البش������ري أيضا، هي النتائج التي نشرها فريق بحثي من 
معهد روزلني)4( القريب من أدنبره في مجلة Nature)5( عام 
2011. فق������د أعلن هؤالء الباحث������ون أن ال� 7743 غرزة التي 

أثبتوا وجودها في ثالث جثث مبنطقتي احلصني والنواة 
املذنبة )وهي منطقة ُتش������ارك أيضا في نش������اط الذاكرة( 
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كانت حتتوي على عناص������ر L1 مندمجة. وقد أحملت هذه 
الدراسة إلى أن الصورة املتشكلة عن التنوع اجليني في 
الدماغ سوف تتعقد أكثر فأكثر كلما خطت هذه األبحاث 
خط������وة إلى األم������ام. وما أدهش فريق روزل������ني في املقام 
األول هو أن عدد أعضاء فئة الترانس������بوزونات الرجوعية 
 )1()SINEs( املعروفة باس������م العناصر املُرّصعة القصيرة
التي توصلوا إلى اكتش������افها بلغ مايقارب 000 15 عضو، 
علما بأن النوع الغالب منها، والذي هو جزء من مجموعة 
ُتس������مى عناص������ر إيليو Alu، لم يس������بق أن مت رصده في 

الدماغ بتاتا.
أما النتائج التي توصلنا إليها في أبحاثنا فقد جعلتنا 
نتساءل ما الذي ميكن أن ُيحّرض العنصر L1 على العمل. 
وانطالقا مما نعرفه عن أن احلصني يشكل إحدى املناطق 
التي جت������ري فيها عملية تكّون نورون������ات جديدة وأن هذه 
العملية تتح������رض بفعل تعرضها لظ������روف جديدة وبفعل 
التدريب، فقد قررنا استقصاء ما إذا كان التدريب يشكل 
أح������د محرضات القفز اجليني. وم������ا وجدناه هو أن فأرنا 
املعدل وراثيا، بعد تدريبه على الدوران بالدوالب، قد أظهر 
زيادة في عدد خالياه املُطلقة للوميض األخضر وصلت في 
منطق������ة احلصني إلى ضعف هذا العدد تقريبا. ونظرا ألن 
التجديد والتحدي هما عامالن محرضان ليكونا نورونات 
جديدة، فما زالت تراودنا حتى اآلن فكرة احتمال أن يكون 
االنتقال إلى بيئة جديدة أو غير مألوفة مبثابة ُمحرض آخر 

للمناقلة الرجوعية.
 L1 ف������إذا كنا على ص������واب، أي إذا كان نش������اط العنصر
القافز يزداد بازدياد تعلم اجلهاز العصبي وبتحس������ن تكيفه 
مع محيطه اخلارجي، فس������وف تدل نتائج أبحاثنا عندئٍذ على 
أن أدمغة األفراد، والش������بكات العصبية التي تتكون منها هذه 
األدمغة، تتغير وتتبدل عق������ب أي جتربة حياتية جديدة، حتى 

لدى توأمني متماثلني جينيا.

أصول املرض)٭(
ال زلنا نواصل مس������اعينا لتجميع أكبر عدد ممكن من البّينات 
الداعم������ة للفرضية الت������ي تقول إن اجلين������ات القافزة لها دور 
تؤديه في اخت������الف املعاجلة الدماغية املوجودة بني البش������ر، 
وذل������ك مبعزل عن تعداد العناصر L1 في الدنا. وفي س������ياق 
عملنا الهادف إلى ربط م������ا لدينا من معلومات بوقائع احلياة 
املؤث������رة في األحياء من الناس بص������ورة نافعة أو ضارة، تبني 
لن������ا أن التحديد الدقيق للنتائج الس������يئة الناجمة عن قفز أحد 
اجلين������ات هو أمر في غاية الس������هولة أحيان������ا، حتى ولو كان 

الس������بب في ذلك ال يتعدى كون هذه النتائ������ج بحد ذاتها هي 
نتائج واضحة للعيان.

وفي الش������هر 2010/11 كتب فريقنا في مقالة نشرها في 
مجلة نيتش������ر بأن هناك جينا اس������مه MeCP2 يؤثر، إذا ما 
تعرض لطف������رة معينة، في املناقل������ة الرجوعية L1 بالدماغ. 
ومن اجلدير بالذكر أن بعض الطفرات في اجلني MeCP2 قد 
تسبب متالزمة ريّت Rett syndrome، وهو اضطراب مضٍن 
م������ن اضطرابات الدماغ التطوري������ة يصيب الفتيات بصورة 
حصري������ة تقريبا. وقد أثار اكتش������اف طفرة هذا اجلني لدى 
مرضى مصابني مبتالزمة ريّت أو غيرها من االضطرابات 
العقلية أس������ئلة كثيرة حول اآلليات اخللوية - اجلزيئية لهذا 
املرض. وقد أثبتنا في أبحاثنا أن الطفرة في أدمغة املصابني 
مبتالزمة ريت، من فئران وبش������ر، تترافق بزيادة كبيرة في 
عدد غرزات العنصر L1 في نورونات املصابني، األمر الذي 
يش������ير إلى أن اجلينات القافزة قد تتحمل مسؤولية بعض 

.MeCP2 اآلثار الناجمة عن طفرة اجلني
وثم������ة اضطراب������ات مرضية أخرى تتراف������ق بازدياد في 
نش������اط العنصر L1، فدراس������ة حتليلية ملناطق في القشــــرة 
اجلبهية)2( عند أش������خاص مصابني بالشيزوفرينيا، كشفت 
زيادة في إنت������اج متواليات أحد العناص������ر اجلوالة مقارنة 
بأش������خاص أصحاء. كما أن هناك بينات غير مباشرة تشير 
إلى أن العناصر L1 تش������كل أح������د املكونات املهمة لعدد من 
االضطرابات املرضي������ة الدماغية، مبا فيها »التوحد«، األمر 
ال������ذي يعني أن فه������م طبيعة الدور الذي تق������وم به العناصر 
اجلوال������ة في نش������وء األم������راض النفس������ية ق������د يقودنا إلى 
إيجاد طرائق وأس������اليب جديدة في تش������خيص وعالج هذه 

االضطرابات والوقاية منها.
غي������ر أن مواصلة البحث في اجلين������ات القافزة بالدماغ 
رمبا تتطلب مش������اركة منظومة أكادميي������ة بكاملها، كعلماء 
اجلينية السلوكية)3(، مثال، الذين غالبا ما يتابعون أبحاثهم 
على مجموعات من التوائم املتماثلة لفترات زمنية طويلة من 
أجل رصد التأثي������رات اجلينية وحتديد دور العوامل البيئية 
في نش������وء مثل تلك األمراض مبا فيها الشيزوفرينيا مثال. 
إن نتائج األبحاث األخيرة تش������ير إل������ى أن اجلينات القافزة 
تق������وم بإجراء عملية تنقيح صارم������ة للجينومات بعد اكتمال 
تش������كل اجلنني، مما يطرح تس������اؤالت جادة عن احتمال أن 
يك������ون التوأم������ان املتماثالن متباينني جيني������ا. وبالفعل، فإن 

ORIGINS OF DISEASE )٭(
short interspersed elements )1(

cortex regions )2(
)behavioral geneticists )3 أو: علماء الوراثيات السلوكية.
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االكتش������افات اجلديدة تضعنا أم������ام صعوبات بالغة إذا ما 
أردنا الفص������ل بني تأثيرات الطبيع������ة والتربية املتداخلة في 

نفوسنا وعقولنا)1(.
ويبقى السؤال: ملاذا لم يعمل التطور )النشوء واالرتقاء( 
على إزالة مخلفات الڤيروسات العتيقة من داخل خاليانا، 
ال س������يما وأن اجلينات القافزة لديه������ا فرص كبيرة للقيام 
بإصالحات عميقة لهذه العيوب اجلينية الكارثية؟ لإلجابة 
عن هذا الس������ؤال، البد لنا أوال من االعتراف بأن اجلنس 
البشري كان يتعرض دائما لهجمات الطفيليات الڤيروسية 
وغيره������ا من الغزاة، مما أدى إلى ازدياد حجم جينوماتنا 
مع نش������وء الدنا القافز. غير أن أجس������ام البشر، وأجسام 
أســـالفنا التطوريني)2(، لم تكن لديها القدرة الكافية فيما 
يبدو، عل������ى القضاء على الكائنات املتطفلة، ولكنها متكنت 
عل������ى األقل من التكي������ف والتعايش مع ه������ؤالء الغزاة من 
خالل وضع حد لنش������اطهم بفضل مجموع������ة من اآلليات 
الذكية القادرة على إحداث طفرات لديهم وش������ل قدراتهم 
على العمل. كما يبدو أيضا أن جينوماتنا كانت وما زالت 
تقوم في بع������ض احلاالت بتجنيد اآلل������ة اجلينية للعناصر 
الرجوعية L1 لتعزيز احلفاظ على بقائنا، الذي يشكل أحد 
 ،L1 األس������باب الكامنة وراء سلوك اخلاليا حيال العناصر
بَّطة بعناية فائقة، من  حيث متكنها أحيانا حتت شروط ُمضحَ
القف������ز والتجول في اجلين������وم، أو حتى حث تلك العناصر 

على ذلك.
وبخصوص األس������باب الكامنة وراء عدم زوال النفايات 
اجلينية الس������الفة الذكر، هناك دليل آخر ميكن استخالصه 
م������ن التحليل الدقيق ملا توصل إلي������ه البحث العلمي من أن 
الفئران املس������تولدة من س������اللة وراثية واح������دة ُتبدي حتت 
بَّطة بدرجة عالية اختالفا كبيرا في استجاباتها  شروط ُمضحَ
لإلجهـــاد النفســـي stress، حي������ث تت������وزع ه������ذه التباينات 
الس������لوكية توزعا منوذجيا في مجموع������ة الفئران )أي إنها 
ترتسم على شكل منحنى اجلرس bell curve(، وهو طراز 
يوحي أن اآلليات املس������ؤولة عن ظه������ور ذلك االختالف هي 
آليات عش������وائية، مثله������ا مثل ما تبدو علي������ه مواقع انغراز 

.L1 الترانسبوزون
إن الطبيعة العش������وائية املُفترضة للطريق������ة التي تنتقل 
بها العناص������ر L1 من مكان إلى آخر ف������ي اجلينوم توحي 
أن االنتقـــاء الطبيعـــي)3( في احلقيقة ُيلقي بالنرد أمال بأن 
تعود الغرزات املساعدة بفوائد أعظم من األضرار الناجمة 
عن أي غرزات أخرى. ولرمب������ا تتكرر مراهنة الطبيعة على 
اخلاليا العصبية الس������لفية للحصني كي ُتضاعف إلى أكبر 

حد ممكن من إمكانية أن بعض املواقع اجلديدة على األقل 
س������وف تنش������ئ مجموعة من النورونات البالغ������ة والقادرة 
بش������كل خاص على أداء مهام ال ب������د للدماغ من مواجهتها 
في املستقبل. وتذكرنا هذه العملية بعملية مشابهة إلى حد 
ما، حتدث عندم������ا يقوم الدنا في اخلالي������ا املناعية بإعادة 
ترتيب نفس������ه لينتج منظومة من األجسام املضادة)4(، حيث 
يج������ري بعد انتهاء عملي������ة التحول هذه اختي������ار فقط أكثر 
األجسام املضادة قدرة على مقاومة املُْمِرضات )الكائنات 
املمرضـــة( pathogens، ثم العمل على إعادة إنتاجها بأكبر 

كمية ممكنة.
ُرمّبا ال يبدو هذا السيناريو عبثيا، ولكي تتمكن العناصر 
L1 من إحداث تغيير في الس������لوك، ليس من الضروري أن 

يكون التأثير الذي متارس������ه تأثيرا كبيرا، وال أن تظهر في 
العدي������د من اخلاليا. وخي������ر دليل على ذلك ه������و ما أكدته 
جتاربنا عل������ى القوارض م������ن أن تغيرا في ط������راز إطالق 
الدفقات الكهربائية ألحد النورونات قد يكون كافيا إلحداث 

تباين في سلوك هذه احليوانات.
وم������ا ميك������ن أن يدعم ه������ذه الفكرة أكثر م������ن غيره هو 
 L1 اكتش������اف أن الس������اللة الوحي������دة للعناص������ر القاف������زة
العاملة حاليا في اجلينوم البش������ري كانت قد نش������أت قبل 
نحو 2.7 مليون س������نة، أي بعد االنفصال عن الش������مبانزي، 
ومع ظهور اإلنس������ان املنتصب باملعنى النشوئي االرتقائي، 
وه������و الوقت الذي بدأ فيه أس������الف البش������ر باالعتماد على 
األدوات احلجرية ألول مرة. ومن ش������أن ذلك االكتشاف أن 
يضف������ي مصداقية إلى الرأي القائل إن العناصر L1 ميكن 
أن تكون قد س������اعدت على بناء أدمغة قادرة بس������رعة على 
معاجل������ة املعلومات املتعلقة بالبيئة، ومن ثّم قادرة بس������هولة 
على مواجهة التحديات الناجم������ة عن تغير الظروف البيئية 
واملناخية املتواص������ل. وهكذا فإن اجلينات القافزة L1 تبدو 
مبثابة شريك تعاوني يسهم في تقدم التطور )عملية النشوء 

واالرتقاء( عند اإلنسان العاقل.                            <

Scientific American, March 2012

مراجع لالستزادة

our psyches )1(
our evolutionary forebears )2(

)natural selection )3 أو االنتخاب الطبيعي.
antibodies )4(
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كثير من الغذاء، قليل من الطاقة)٭(
إن تغييرات في الزراعة وفي السياسات والسلوكيات الفردية
بإمكانها تخفيض الطاقة التي تستخدمها األمة إلطعام نفسها

وكذلك تخفيض غازات االحتباس احلراري التي ُتطلقها.
<E .M. ويبر> 

ألكثر من خمس������ني عاما كان الوقود األحفوري واألسمدة 
املكونني الرئيس������يني ف������ي كل من اإلنت������اج والتوزيع العامليني 
واملتعاظم������ني للغذاء. وقد كانت العالقة ما بني الطعام والطاقة 
عالق������ة جيدة لكنها اآلن قد دخل������ت عهدا جديدا. إذ يتصاعد 
إنتاج الطعام بشكل حاد متطلبا بذلك الكثير من الوقود القائم 
على الكربون واألس������مدة القائمة عل������ى النتروجني، وكالهما 
يفاقمان االحتـــرار العاملـــي global warming، وتلوث األنهار 
واحمليطات، ومجموعة أخرى من الشرور. وفي الوقت نفسه، 
تسعى كثير من األمم جاهدة إلى تخفيض الطلب على الطاقة، 

خاصة الطلب على الوقود األحفوري.
وم������ع أن وس������ائل النقل ومحطات تولي������د الطاقة واإلعمار 
تتلقى الكثير من االهتمام السياس������ي كونها أهدافا لتخفيض 
اس������تهالك الطاقة، إال أنه غالبا ما ُيهمل مصدر طعامنا. ففي 
الواليات املتحدة األمريكية يذهب نحو عشرة في املئة من خطة 
إنت������اج الطاقة إلى إنتاج وتوزي������ع ومعاجلة وإعداد واحملافظة 
عل������ى املواد النباتية واحليوانية التي نس������تهلكها. وتلك حصة 

كبيرة من كعكة الطاقة. 
إن تفّحص مصدر طعامنا عبر عدس������ة اس������تهالك الطاقة 
يكش������ف عن فرص لسياسات ذكية وتقنيات مبتكرة وخيارات 
غذائية جديدة قد يكون بإمكانها حل مشكالت الطعام والطاقة 
معا بفاعلية. فاخلطوات نفس������ها س������تجعل أجسامنا ونظمنا 

البيئية في وضع صحي أفضل.

الة للغاية)٭٭( من املزرعة إلى املائدة عملية غير فعَّ
توضح عمليات حسابية بسيطة أن إنتاج الطعام هو عملية غير 
فعالة. فنمو النباتات عملية ليس������ت ذات كفاءة في اس������تهالك 
ل عملي������ة التمثيل الضوئي ما هو أقل  الطاق������ة: في العادة حتوِّ
من 2% من الطاقة الشمسية الساقطة عليها إلى طاقة مخّزنة. 
وهذا املعدل املنخفض يس������وء أكثر عندم������ا حتول احليوانات 
امل������ادة ال�ن�ب��ات��ي���ة إلى حل��م ب�ق��ري )5 إل������ى 10%( أو دج���اج 
)10 إل������ى 15%(. بعد ذلك نهضم ذلك الطعام ونحّوله إلى طاقة 
بشرية ُتخّزن على ش������كل گليكوجن glycogen في العضالت 

وكدهون - وبخاصة - حول خصورنا.
وإذا أخذن������ا في االعتبار وفرة الفوتونـــات)1( التي تضرب 
األرض كل ي������وم، رمبا ال يبدو تدني الفاعلي������ة أمرا ذا أهمية. 
ولك������ن عندما ُتواج������ه باحلدود املفروضة عل������ى توفر األرضي 
واملياه العذبة وتس������رب األس������مدة إلى املجاري املائية، وتكلفة 
الوقود األحفوري واالنبعاثات الصادرة عنه، حينها قد تصبح 
الالفاعليـــة)2( أمرا مخيفا. فالطاقة املس������تخدمة لصنع الغذاء 
ه������ي أكبر بكثير من كمية الطاقة التي نحصل عليها من الغذاء 
نفس������ه. إذ تنفق الواليات املتحدة األمريكية 10 وحدات تقريبا 

من الطاقة األحفورية إلنتاج وحدة واحدة من طاقة الطعام.
MORE FOOD, LESS ENERGY )٭(

FARM TO FORK IS HIGHLY INEFFICIENT )٭٭(
photons 1( ج: فوتون(

inefficiency )2(

باختصار
من دون حراثة وتس������وية احلقول بالليزر واستخدام األجهزة املوجهة بتقنية 
حتديد املواقع اجلغرافية GPS، وتخفيض كميات الغذاء التالفة أو املهدرة - 
التي تش������كل 25 إلى 35 في املئة من مجمل األغذية املنتجة - وتناول القليل 

من اللحوم التي يستهلك إنتاجها كمية كبيرة من الطاقة. 
واخلطوات نفسها ستجعل أجسامنا ونظمنا البيئية أكثر صحة.

إن نح������و 10 ف������ي املئة من الطاقة املس������تهلكة في الوالي������ات املتحدة 
األمريكية هي لتنمية امل������ادة النباتية واحليوانية التي يأكلها األمريكيون 

وتوزيعها ومعاجلتها وإعدادها واحملافظة عليها. 
وميكن تخفيض استخدام الطاقة بتحويل املخلفات الزراعية مثل الروث 
إل������ى طاقة، وجتربة تطبي������ق تقنيات زراعية مثل: ال������ري بالتنقيط، والزراعة 
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وعندما نأخذ في االعتبار مجموع الس������كان يكون مقدار 
االس������تهالك الفتا للنظر. فأدنى استهالك للفرد الذكر السليم 
البالغ والنش������ط هو 125 واط تقريبا. وذلك يعادل تقريبا 2500 
كالوري )س������عرة حرارية غذائية( في اليوم، أو تقريبا 000 10 
وحدة حرارية بريطاني������ة )btu(. وهكذا يحتاج ما يقارب 312 
مليون إنس������ان في الوالي������ات املتحدة إلى نح������و كوادِرليون 
وح������دة حرارية بريطانية )كــــواد)1( واحد( من الطاقة الغذائية 
كل سنة. وملا كّنا نس������تهلك 10 وحدات من الطاقة األحفورية 
إلنتاج وحدة واحدة من الطاقة الغذائية، فإن إطعام الس������كان 
ادات وهذه متثل عشرة في املئة من مجمل  يتطلب عش������رة كوحَ
استهالك الطاقة سنويا في الواليات املتحدة األمريكية وتقدر 
ب�100 كواد. وإذا كنا كمجتمع نرغب في تخفيض استهالكنا 
من الط��اق���ة/الغ��ذاء، فسنحتاج إلى إيج���اد ط��رق لتخف�ي�ض 

نسبة 1:10 من الطاقة املستهلكة للغذاء الناجت.
إن الطاقة الغذائية املطلوبة لتغذية الس������بعة باليني إنسان 
ف������ي العالم هي نحو 25 كواد س������نويا، أي مجرد خمس������ة في 
املئة من االس������تهالك السنوي العاملي املقدر ب�500 كواد. وهذا 
اليعني أن س������ائر العالم هو أكثر كفاءة من الواليات املتحدة، 
بل إن هناك بليون إنسان جائع وبليونا آخر مهددون باجلوع، 

وأعدادا أكبر ممن ال يستهلكون الكثير.
إن االس������تخدام املُكّث������ف للطاقة زاد إنتاج الغذاء بش������كل 
كبير، وذلك عبر ابتكارات مثل اجل������رارات التي تعمل بالديزل 
ومضخ������ات الرّي الكهربائية واألس������مدة واملبيدات احلش������رية 
املش������تقة من الغ������از الطبيعي والبترول. ومن������ذ منتصف القرن 
العش������رين ازداد تصاع������د إنتاج احملاصيل بفع������ل هذه الثورة 
اخلضراء، وقد حولنا الصحاري مثل سنترال ڤالي بكاليفورنيا 
إلى س������لة فاكهة العالم. وفي الوقت نفس������ه، انخفضت نس������بة 

العمالة املطلوبة للزراعة.
أما الطاق������ة الرخيصة، أي البترول بصورة أساس������ية، فقد 
نت ش������بكة من املواصالت التي حّس������نت توزيع الغذاء بشكل  كوَّ
ملحوظ، جالبة لنا من أصقاع نائية جدا من املعمورة، طعاما غير 

متوقع مثل السالطات والبرتقال الطازج في منتصف الشتاء.
عندما كانت أس������عار الوقود األحفوري منخفضة وعندما 
لم نكن نهتم كثيرا بالتلوث واالنبعاثات، لم نكن قلقني بش������أن 
هدر الطاقة. واآلن بعدما ارتفعت األس������عار وصرنا نهتم أكثر 
باآلث������ار البيئية، يجب علينا حتس������ني تلك النس������بة 1:10. فقد 
تصبح الالفاعلية أكثر س������وءا في الواليات املتحدة األمريكية 
إذ يتزاي������د نزوح الناس - مدعومني مبكيفات هواء رخيصة - 
إلى أماكن ال يدعم اإلنتاج احمللي للغذاء إاّل نس������بة ضئيلة من 
النمو السكاني )تصور مدينة فينكس(. في مثل هذه احلاالت، 
ُتستخدم طاقة أكبر إما لتحفيز إنتاجية األراضي الرديئة عبر 
استخدام األس������مدة والرّي املستهلكني للطاقة أو جلب الغذاء 

من األسواق البعيدة.
وس������تفاقم التوجهات العاملية من ش������دة التحدي. فمن املتوقع 
أن يصب������ح عدد س������كان العال������م أكثر من تس������عة باليني في عام 
2050. وسيرتفع أيضا استهالك الطاقة والغذاء لكل نسمة: فمن 

املالحظ أنه مع تزايد ثراء الس������كان، فإنهم يستهلكون املزيد من 
اللحوم، وهي أكثر اس������تهالكا للطاقة من أي غذاء آخر. والتغير 
املناخي يش������ير إلى أن إنتاج الغذاء سيتضرر بنقص احملاصيل 
بفع������ل اجلفاف والفيضانات، ورش������ح املياه املاحل������ة في مكامن 
املياه اجلوفية، ودرجات احلرارة األكثر ارتفاعا )مما س������يخفض 
كفاءة التمثيل الضوئي في الكثير من األماكن( ومنافسة الوقود 

)1( quad = كواد = كوادريليون )أي 1015( وحدة طاقة حرارية بريطانية.

Michael E. Webber

<ويبر> هو مدير مركز السياسات الدولية للطاقة والبيئة وأستاذ مشارك في 
الهندسة امليكانيكية في جامعة تكساس - أوسنت.

املؤلف
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احليـــوي biofuel على األراضي الزراعي������ة. وكنتيجة لذلك يتنبأ 
اخلبراء بأن إنتاج الغذاء يجب أن يتضاعف بحلول عام 2050.

قد ال تساعد الزراعة احمللية  على حل املشكالت)٭(
م������ن املؤس������ف أن التفكير في بعض احلل������ول “الرائجة” إلنتاج 
الغذاء من خالل منظور الطاقة، يوضح بأنها ال تس������اعد دائما. 
local- فمثال، متّس������ك الكثير من الناس بحركة الغـــذاء احمللي
 ،locavores معلنني أنفس������هم املتغّذي������ن احملليني food movement

كعالج للطاقة املستخدمة لنقل الغذاء من مسافات طويلة والطاقة 
الهائلة املستخدمة في صناعة الزراعة على نطاق واسع. وتشجع 
حمالت )تغّذى محليا( السكان احملليني على شراء الغذاء احمللي 

من أسواق املزارعني أو املزارع التعاونية القريبة. 
كما أن إنفاق نقودنا في املجتمع احمللي بدال من إرسالها 
بعيدا جدا، ميكن أن يك������ون ذا قيمة اقتصادية، ووجود نظام 
محلي متنوع إلنتاج الغذاء يخلق مرونة في حال وقوع أحداث 
غير متوقعة كاحل������رب أو اجلفاف. إال أن  املزارع احمللية في 
بعض األحيان تس������تخدم أراضي هامش������ية إلنتاج محاصيل 
غي������ر محلية تتطل������ب الكثير م������ن الكيماوي������ات والطاقة للرّي، 
وعلى الرغ������م من ذلك كله تعطي محص������وال متدنيا. والغريب 
في األمر، أن ش������حن الغذاء آلالف األميال في بعض األحيان 
قد يتطلب طاقة أقل، وتنبعث منه كمية أقل من ثنائي أكس������يد 

الكربون، ويتسبب في أضرار بيئية أقل.
فمثال، تربية اخلراف في نيوزيالندا حيث ترعى املاشية على 
أعشاب احلقول املروية باملطر والتي تنمو غالبا دون احلاجة إلى 
األس������مدة أو الري، ومن ثم تصّدر إل������ى اململكة املتحدة، تتطلب 
ع������ادة طاقة أقل من الطاقة الالزمة لتربي������ة اخلراف في اململكة 
املتحدة باستخدام الوس������ائل العالية االستهالك للطاقة. وأكثر 
م������ن ذلك فإن املزارع الكبيرة التي تس������تخدم أحدث الوس������ائل 
الصناعية، كاحلقول احملروثة بأجهزة الليزر )لتقليل هدر املياه 
وانس������ياب األس������مدة إلى املجاري املائية(، واجلرارات املزودة 
بأجهزة حتديد املواقع اجلغرافية )لتحقيق استخدام أمثل للوقود 
وللحصول على أفضل كثافة للمحاصيل( واملزروعة مبحاصيل 
مت لتستهلك أقل كمية من املاء، وهذه املزارع  معّدلة وراثيا صمِّ
قد تك������ون فّعالة في اس������تخدام املوارد إلى حد مثير للدهش������ة 
عندم������ا تقارن مبجموع������ة من املزارع املتناثرة والتي تس������تخدم 
امل������اء والطاقة بطريقة غير فعالة، ولكنها مزارع قريبة من املنزل. 
إذ اس������تنتجت دراسة قامت بها جامعة س������تانفورد أن الزراعة 
“الكبي������رة” قد قّللت م������ن الكثير من انبعاثات الكربون بس������بب 

حتسني نتاج محاصيلها واقتصاداتها في تكلفة اإلنتاج.
أما املزارع العمودي������ة في املدن أو مزارع إنتاج الطحالب 

للعلف التي التزال في ال�مراحل األولى من التجربة فهي أيضا 
لديه������ا القدرة على إنتاج أكبر كتل������ة حيوية لكل قدم مربع من 

األرض مقارنة باملزارع احمللية.
وفي الواق������ع، إن بعض احللول الرائج������ة ملصادر الطاقة 
د نظام الطاقة/الغذاء. فاملواد اخلام املستخلصة  املتجددة تعقِّ
من األغذية كالذرة والصويا والسكر والنخيل - هي السائدة 
في األسواق العاملية كمصادر للوقود احليوي وتخلق منافسة 
غير صحية على األراض������ي الزراعية واملياة العذبة. ففي عام 
2000، وفي الواليات املتحدة استخدم محصول نحو 30 مليون 

فدان أكثر من ربع اإلنتاج اإلجمالي للذرة، إلنتاج 12.7 بليون 
گالون من اإليثانول. وهذه احلصة ستزداد بشكل ملحوظ مع 
محاولة الواليات املتحدة األمريكية حتقيق االلتزامات الفدرالية 
ب������أن يوّفر الوقود احليوي 20 ف������ي املئة من مجمل وقود النقل 

السائل بحلول عام 2022.

استغالل املخّلفات)٭٭(
وعل������ى الرغم من جمي������ع التحفظات حول الصل������ة بني الطاقة 
والغ������ذاء، إال أن هناك ما يدعو إل������ى التفاؤل. فمع االبتكارات 
املختلفة والسياسات واألس������واق واالختيارات الثقافية 
 ،inefficiencies التي ترّكز على  تقليص املخلفات والالفاعليات
باستطاعتنا تخفيض نسبة 1:10 من الطاقة املستخدمة: الطاقة 

املأكولة إضافة إلى تخفيف الضرر البيئي. 
واخلط������وة األولى هي وقف اس������تخدام حبوب الذرة إلنتاج 
اإليثانول القائم على النشاء الذي هو النهج األمريكي احلالي. 
دعونا نستخدم احلبوب لتغذية البشر واملاشية ونستخدم فقط 
البقايا السيليولوزية )أوراق وسيقان النبات( إلنتاج اإليثانول أو 
الوقود الصناعي. وتتضمن سياسة الطاقة في الواليات املتحدة 
األمريكية بالفعل س������عيا جادا نحو هذا احلل. فيشتمل قانون 
عام 2007 ألمن واس������تقالل الطاقة على معيار للوقود املتجدد 
والذي يلزمنا بأن نستهلك 36 بليون گالون من الوقود احليوي 
في كل س������نة بحلول ع������ام 2022، وأن يتأّتى 16 بليونا من هذه 
الگالونات من مصادر س������يليولوزية. املتطلب األخير هو إقرار 
نادر من قبل السياس������يني في العاصمة واش������نطن بأن الذرة 
رمب������ا ال حتل جميع مش������كالتنا في الطاق������ة، إذ يتنبأ اخلبراء 
أنه باس������تطاعتنا أن ننتج فقط نحو 15 بليون گالون سنويا من 
املادة اخلام املشتقة من الذرة املزروعة في األراضي املتوافرة، 

وذلك من دون أن نضعف قدرتنا على تغذية أنفسنا. 
ولك������ن اإلحالل الصارم للوقود احليوي يدفع إلى تس������ريع 

LOCAL FARMING MIGHT NOT HELP )٭(
EXPLOIT THE WASTE )٭٭(
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استغالل األنواع املشتقة من املواد الغذائية والقائمة فعليا 
أكثر من غيرها، وذلك نظ������را لكون تقنيات إنتاج األنواع 
السيليولوزية متأخرة عدة سنوات كونها أصعب من حيث 
اإلنتاج. فقد صّممت الطبيعة ال�مواد الس������يليولوزية عبر 
آالف عديدة من السنني بحيث ال تتحّلل. وحتليلها إلنتاج 
اإليثان������ول يعني أن������ه يجب علينا عكس مس������ار الطبيعة، 
وه������ي عملية حتتاج إلى إنزميات )ترم������ز للمال(، فإنتاج 
اإلنزميات على النطاق الصناعي هو أمر مكلف. ومع ذلك 
باستطاعتنا جتاوز العقبات التقنية والتحرك بسرعة أكبر 
في ذلك االجتاه. إذ إن اس������تخدام املصادر السيليولوزية 
بدال م������ن املصادر القائمة على الغذاء ميكن أن يس������اعد 
مصادر الطاقة في الوالية املتحدة، ويحّرر كذلك عشرات 

املاليني من الفدادين إلنتاج غذاء آخر.
خط������وة أخرى لتحس������ني معادل������ة الطاقة/الغذاء هي 
حتويل املخّلفات الزراعية إلى طاقة: س������ماد املاشية هو 
أح������د املصادر الغنية. ففي األيام اخلوالي، كانت املزارع 
الصغي������رة تضّم خليطا من احليوان������ات وتنتج محاصيل 

متنوع������ة في موقع واحد، وكان الفالحون ينش������رون الس������ماد 
الطبيعي في حقول احملاصيل بدال من األسمدة الكيميائية. أما 
اليوم، وبنشوء املزارع الكبيرة التي تزرع فقط بضعة محاصيل 
والعملي������ات املكثفة لتربية احليوانات، ُفِقدت تلك احللقة املغلقة 
من املمارسة. فالكميات الضخمة من السماد الطبيعي الناجتة 
من العمليات الكبيرة لتربية احليوانات جتاوزت أي طلب محلي، 
ونقلها عبر البلد إلى املزارع الكبيرة مكلف جدا. وخلق النظام 
أيضا بؤرا بيئية س������اخنة مثل مس������تنقعات السماد الطبيعي، 
التي  تصدر عنها كميات كبيرة من انبعاث غازات االحتباس 
احلراري greenhouse gases كما أنها تشكّل مصادر للمخلفات 
الس������امة. ولكن هذه املس������تنقعات غنية بالطاقة بشكل ملحوظ، 
وهن������اك عديد منها: إذ تنتج مزارع الواليات املتحدة األمريكية 

أكثر من بليون طن من السماد الطبيعي سنويا.
ل معدات التحليل الالهوائية والتوربينات الدقيقة  وقد حُتوِّ
ذلك السماد إلى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية املتجددة، 
طاقة كهربائية مولَّدة من الغازات احليوية املنخفضة الكربون 
حت������ّل محل 2.5 في املئة من مجمل الطاقة املنتجة وطنيا، وفي 
الوقت نفس������ه تؤدي إلى تخفيض انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري، وهذه الطريقة ستمنح أيضا الفالحني مصدرا آخر 
من مص������ادر اإليراد. والباحثون في املعاهد الزراعية الرائدة 
مث������ل جامعة تكس������اس A&M وكلية العل������وم الزراعية وعلوم 
احلياة بجامع������ة كورنيل يدرس������ون طرقا جديدة لالس������تفادة 
من دم������ج التحليل الالهوائي للس������ماد الطبيعي في العمليات 

الزراعية. ي��ون������دي Juehnde ق��ري��ة أمل��اني��ة صغي��رة تعم��ل مع 
<F. ميتلونر> ]من جامعة كاليفورنيا في ديڤيس[، وتنتج الكثير 

م������ن الغازات احليوي������ة للتدفئة والطبخ لدرجة اس������تقلت فيها 
ال�مدينة عن ش������بكة الغاز الوطنية. وقد يش������جع صّناع القرار 
تركي������ب املزيد من مع������دات التحليل الالهوائ������ي والتوربينات 
بتمكني الفالحني من احلص������ول على رؤوس أموال منخفضة 
التكلف������ة، وخلق حوافز مثل تخفي������ض ضريبة املمتلكات على 
املع������دات، وتوفي������ر املعلوم������ات وورش العمل بحي������ث يتعرف 
املس������تخدم املستقبلي كيفية تش������غيل هذه النظم، وإقامة نظام 
لقياس مؤشرات الش������بكة - نظام يسمح للكهرباء املنتجة في 

املوقع بتخفيض فواتير اخلدمات للمزارعني.
وهن������اك مصدر آخ������ر للمخلفات قد يوّفر طاق������ة الغذاء، أال 
وه������و ثنائي أكس������يد الكربون من مداخن مصان������ع الفحم. فقد 
يس������تخدم في زراعة الطحالب كغذاء لإلنسان وكعلف للحيوان 
وكوق������ود، وبذلك نوف������ر بعض الطاقة التقليدية املس������تخدمة في 
اإلنتاج الزراعي. حاليا، يأكل بعض الناس الطحالب مباش������رة 
ألس������باب غذائية، وتستخدمها بعض سالس������ل املطاعم احمللية 
كمقادي������ر إلضفاء القوام. أيضا ميك������ن حتويل دهون الطحالب 
إلى ديزل حيوي فيوفر وقودا محليا متجددا منخفض الكربون 
ومصنوعا من مواد أخرى غير املواد اخلام املش������تقة من املواد 
الغذائي������ة. أما ما يتبقى من الكتلة احليوية للطحالب فتتأّلف في 
العادة م������ن البروتني والكربوهيدرات والتي ميكن أن حتل محل 

حتدٍّ مثقل

A Big Bite of the Energy Pie )٭(

قضمة كبيرة من فطيرة الطاقة)٭( 
ُتســـتخدم نســـبة مدهشـــة تعادل 10 في املئة من خطة إنتاج الطاقة في الواليات 
املتحدة األمريكية في إنتاج الغذاء ملا يقارب 312 مليون أمريكي. وحتقيق كفاءة 
أكبـــر فـــي الزراعـــة والنقـــل واملعاجلة والتخزيـــن قد يخفض الطلـــب خاصة على 

الوقود األحفوري.

5% تغليف األغذية، اإلعداد، 
التبريد،النقل، املبيعات، اخلدمات

2% نقل الغذاء

2% الزراعة

1% معاجلة الغذاء وتصنيعه

خطة إنتاج الطاقة في الواليات املتحدة املنفقة على الغذاء
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عل������ف احليوانات القائم على الذرة، مم������ا يوّفر املزيد من الذرة 
للغذاء وبذلك تسهم إيجابيا في الربط بني الطاقة والغذاء. كذلك 
تنم������و بعض الطحالب جيدا في املي������اه القليلة امللوحة أو املاحلة 
فتنتف������ي احلاجة إلى املياه العذب������ة. إن قطاع الصناعة اخلاص 
)عبر مجموعة متنوعة من الش������ركات الناش������ئة مثل س������والزامي 
Solazyme(، وكذلك املختبرات الوطنية مثل املختبر الوطني للطاقة 

املتجددة، واجلامعات مثل جامعة تكس������اس في أوسنت وجامعة 
كاليفورنيا في س������ان دييغو، جميعها يقوم بإدارة برامج نشطة 
من االختبارات والتجارب األولية، على الرغم من أن احللول من 
الطحالب قد تبدو بعيدة عن التطبيق على نطاق واسع لعقود من 
ر إج������راء أبحاث إضافية، لذا يجب أن  الزمن، فإن وعودها ُتبرِّ

يستمر ُصّناع القرار في دعم التطوير.

محاصيل أكثر من كل قطرة)٭٭( 
ببساطة، فإن توظيف التقنيات الزراعية املبتكرة - التي ُصقلت 
عب������ر برامج اس������تطالعية - على نطاق أكثر اتس������اعا ميكن أن 
يخّفض بش������كل كبير نسبة الطاقة إلى الغذاء 1:10. فمثال يوفر 
ال������رّي بالتنقيط محص������وال أكثر لكل نقطة، موف������را املاء العذب 
والطاقة املطلوبة لضخه. فالطرق التقليدية كالرشاشات احملورية 
االرت������كاز التي تكّون دوائر م������ن احملاصيل اخلضراء الغرائبية 
الش������كل في وسط الصحاري البنية )ُترى بسهولة عند الطيران 
فوقها( الش������ديدة الهدر، ترش املاء في الهواء حيث تتبّخر نسبة 
كبي������رة منه. أما القطرات التي تهبط بالفعل على احملاصيل فمن 
احملتمل أن تضرب األوراق والسيقان بدال من اجلذور فينتج من 
ذلك املزيد من اخلس������ارة بفعل التبّخر. وفي التركيب االعتيادي 

لنظام ال������ري بالتنقيط، تغرس أجزاء طويلة من األنابيب الضيقة 
أس������فل النباتات املزروعة في صف فتوصل املاء مباش������رة إلى 
اجل������ذور. وقد قّدر الباحثون في جامع������ة والية أيوا أن مزارعي 
الذرة في تلك الوالية سيس������تخدمون ماء أقل بنسبة 40 في املئة 
ويخفضون فواتير الطاقة بنس������بة 15 في املئة باس������تخدام الرّي 
بالتنقيط. واآلن يس������ّوق نصف دس������تة من كبار موردي األدوات 
الزراعية هذه النظم، التي لو اس������تخدمت بشكل واسع فسيكون 
بإمكانها توفير آالف الساعات من امليگاواتات من الكهرباء على 
النطاق الوطني كل سنة. كما أن احملفزات للتحّول للرّي بالتنقيط 

ل باعتماده. مع فرض عقوبات على املاء املهدر رمبا ُتعجِّ
إن الزراع������ة من دون ح������رث هي طريقة واع������دة أخرى)1(. 
فهي ُتقلل م������ن اإلضرار بالتربة وذلك باس������تخدام آلة زراعية 
خاصة تبذر احلبوب في أرض غير محروثة عبر ش������ق سطحي 
ضيق بدال من املقاربة الكليلة املس������تخدمة ف������ي تقليب التربة. 
فتقلي������ل حرث التربة يؤدي إلى تخفيض العمالة والري والطاقة 
والتعرية وانبعاثات الكربون. فاألرجنتني هي الرائدة عامليا في 
ف هذة التقنية  هذا املجال؛ فأكثر من نصف املزارع هناك ُتوظِّ
املتقدمة. وميكن تطبيق تدريب املزارعني على فوائد الزراعة من 

دون حرث من خالل خدمات اإلرشاد الزراعي عبر الوطن. 
واحلقول املسّواة بالليزر ميكن أن حتّد من التعرية والرّي 
والتسرب السطحي لبقايا مياه الرّي. إذ تنحدر معظم احلقول 
مبيل تدريجي مما يؤدي إلى توزيع غير متساٍو للماء وجتميع 

More Efficient Foods, Less Waste )٭(
MORE CROP PER DROP )٭٭(

)1( انظر: »ال للحراثة: الثورة الهادئة«،        ، العددان 2/1 (2009)، صفحة 40.

التنحيف
أغذية أكثر فاعلية، هدر أقل)٭( 

تتطلب األغذية املختلفة كميات متباينة جدا من الطاقة إلنتاجها. فاللحوم تتطلب أربعة أضعاف ما تتطلبه احلبوب. وإذا اجنذب املستهلكون إلى األغذية 
األقل استهالكا للطاقة فإن استخدام الطاقة سينخفض. كما أن تخفيض الكميات الكبيرة من الغذاء املهدر سيوفر الطاقة أيضا.

الطاقة املطلوبة إلنتاج الغذاء. وحدة حرارية بريطانية )BTU( من الطاقة املستخدمة لكل رطل )باوند( من الغذاء املنتج )� = 1000 وحدة حرارية بريطانية( 

حبوب
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متفاوت لبقايا مياه الرّي املتسرب سطحيا. وبدال من املخاطرة 
بحصول جزء واحد على كميات من املياه أقل من املطلوب، فإن 
املزارعني غالبا ما يغرقون احلقل بأكمله، ويتس������رب الفائض 
إل������ى مجاري املاء احمللية. وبجعل احلقول مس������توية س������يفقد 
املزارعون طاقة أقل عند ضخ املاء وسيستخدمون أسمدة أقل 

بسبب انخفاض التسرب السطحي ملياه الرّي.
كم������ا أن تطّور اجلرارات واحلّص������ادات وغيرها من اآلالت 
التي تدار بواس������طة أجهزة حتدي������د املواقع اجلغرافية - وهي 
في يومنا هذا ميزة اعتيادية توّفرها املصانع مثل مصنع جون 
دري - قّدم مفه������وم “الزراعة الدقيقة” الت������ي ترفع اإلنتاجية 
ن نظام حتديد املواقع اجلغرافية  وتخفيض استخدام الطاقة. ميكِّ
الفالح������ني من العناية باحلقول وزراعة احملاصيل حرفيا حتى 
آخر بوصة، مما يقّلل من املساحة املهدرة والوقت والوقود دون 
احلاجة إلى توجيه اآلليات بأيديهم. وعلى الرغم من أن حتديث 
مزرعة متوس������طة احلجم قد يكلف 000 10 دوالر تقريبا، إال أن 
باحثني في جامعة پ������ردو Purdue قد وّضحوا أن املنافع تفوق 
التكاليف. وذلك لسبب واحد وهو انخفاض استخدام الوقود. 
كما يس������مح دمج نظام حتديد املواقع اجلغرافية مع وس������ائل 
تش������خيص حالة احلقل للفالحني بترسيم حالة التربة والتحكم 
في استخدام الكيماويات التي قد تتباين من طرف إلى آخر في 
احلقل، فتتطلب احلالة في نهاية األمر كمية أقل. أيضا سيكون 
باإلمكان العمل على احلقول ليال وأثناء الضباب واملطر، عندما 

تكون الرؤية البشرية محدودة، مما يرفع اإلنتاج.

سلوك أفضل)٭(
ق������د يقّلل ه������در األغذية نس������بة الطاقة املس������تخدمة إلى الغذاء 
املستهلك 1:10. إذ ُتهدر سنويا نسبة مشينة تقارب 25 في املئة 
أو أكث������ر من الغذاء املزروع. وفي الوالي������ات املتحدة األمريكية 
يع������ادل ذاك املقدار الضخم 2.5 في املئة من اس������تهالك الطاقة 
سنويا، وهي طاقة أعلى من جميع اإليثانول املنتج في عام 2011 
بالواليات املتحدة األمريكية وأعلى من الطاقة التي س������تنتج في 
ع������ام 2030 عند رفع احلظر املف������روض اليوم على حفر الطرف 
القصّي من اجلرف القاري. ببس������اطة مقدار الغذاء الذي نرميه 
قد يخفِّض استهالك الطاقة وانبعاث غازات االحتباس احلراري 
خ������الل العقد أو العقدين القادم������ني بدرجة أكبر من العديد من 
السياسات - املُكلفة واملثيرة للجدل - املقترحة لتوفير الطاقة.

وكثي������ر من طرق تخفي������ض فضالت الطع������ام ميكن البدء 
بتطبيقها غدا. باستطاعتنا االس������تثمار في التشخيص الذي 
يرصد فس������اد األغذية بدال من استخدام نظام املؤشرات غير 
الفعالة املبنية على التاريخ واملطّبق منذ عدة عقود. أحد األمثلة 

هو استخدام احلبر احلساس للحرارة وللزمن على أغلفة علب 
الغذاء حي������ث يتغير اللون على امللصقات فيم������ا لو أن الغذاء 
تعّرض حلرارة غير مناس������بة مدة طويلة. تنتج شركات ناشئة 
ر الكثير م������ن الغذاء الذي ُيرمى  هذه امللصق������ات التي قد توفِّ
م������ن دون ضرورة من قبل احمل������الت خوفا من تعرض زبائنها 
للم������رض. وفي الواقع باس������تطاعة تلك امللصق������ات أيضا منع 
الكثي������ر من األمراض الناجمة عن فس������اد األغذية. إن مطالبة 
الشركات باالس������تمرار برصد درجات احلرارة التي يتعرض 
له������ا الغذاء، إضافة إلى الفت������رة الزمنية التي بقي فيها الغذاء 
محفوظا قد تعطي جتار التجزئة واملستهلكني معلومات أفضل 

عن مخاطر فساد األغذية.
كما ق������د يكون من املفيد اللجوء إلى اختيارات وس������لوكيات 
غذائي������ة متباين������ة. فباس������تطاعة املطاعم وقف تق������دمي الوجبات 
الضخمة وباستطاعة املس������تهلكني وقف املفاخرة ببطوالتهم في 
بوڤيهات “األكل حتى الش������بع”. كما ميكن االحتفاظ باملزيد من 
الغذاء الفائض وأكله الحقا. وباستطاعتنا تغيير عاداتنا الغذائية 
على األقل باالس������تعاضة عن بعض اللحوم املس������تهلكة للطاقة 
مبنتجات أقل استهالكا للطاقة كاحلبوب والبقوليات واملكسرات 
والفواكه. وهذه الس������لوكيات التتطلب ابتكارا، إنها تتطلب فقط 
تفكيرا جديدا. إضافة إلى ذلك فإن الكثير منها يؤدي إلى توفير 
أموال املس������تهلك. وقد يكون تخصي������ص يوم اجلمعة كيوم دون 

حلوم أو االثنني للخضراوات بدايتنا لتحقيق ذلك.
وكم������ا بحَيَّنحَت الثورة اخلضراء األصلي������ة، فإنه ميكن تطبيق 
التغييرات الواس������عة النطاق نس������بيا بسرعة وذلك خالل عقود 
قليلة. وقد تكون التغييرات مذهلة فتحّقق ناجتا أفضل بكثير من 
املتوقع. ومع ذلك قد تقع مفاجآت: فسنوات من اإلنتاج الوفير 
من الغذاء قد زادت من البدانة وفاقمت التغير املناخي. والتقانة 
وحدها ليس������ت كافية؛ فحتى في الثورة اخلضراء األصلية، لم 
حُتلَّ مش������كلة اجل������وع. هذا وإن مقاربة عاملي������ة لتخفيض هدر 
الطاق������ة في صناعة الغذاء تقوم على دمج س������لوكيات ومواقف 
وسياسات جديدة، ستكون مقاربة حاسمة في حتقيق النجاح 
على نطاق واس������ع. وليس هناك سبب لالعتقاد أن هذه الثورة 

اخلضراء اجلديدة ستكون مغايرة لذلك.                     <
BETTER BEHAVIOR )٭(

Scientific American, January 2012

مراجع لالستزادة



50(2012) 8/7 50

املجلد 28 العددان 8/7
يوليو/ أغسطس 2012

ُولدت قاتلًة بالفطرة)٭(
تستخدم األفعى ذات املجسني، املميتة منذ والدتها،

حيال ماكرة إلى حد مذهل، الصطياد السمك.
<C .K. كتانيا>

نفخــــر - نحــــن البشــــر - ونعتــــُد كثيــــرا بأدمغتنــــا 
الكبيــــرة و طرائــــق ســــلوكياتنا احلاذقــــة. ولكــــن إذا 
كان ثمــــة شــــيء واحد قد تعلمُتــــه كبيولوجي، فهو أاّل 
أقلــــل أبدا من قدرات احليوانات التي يعتبرها معظم 
النــــاس بدائيــــة وذات عقــــل بســــيط. وقــــد تعلمت هذا 
الدرس عادة من الثدييات. ولكن الســــلوكيات املعقدة 
التي الحظتهــــا منذ عهد قريب على احليوان الزاحف 
العجيب املعروف باألفعى ذات املجسني جعلتني أقف 

مذهوال فاغر الفم.
 Erpeton إن األفعى ذات املجســـني، املســـماة علميـــا
tentaculatus، هـــي ثعبـــان مائـــي بالكامـــل، موطنـــه في 
تايلنـــد وكمبوديـــا وجنـــوب ڤيتنـــام. أفعـــى صغيـــرة 
نســـبيا )طولهـــا بعـــد البلوغ نحـــو 60 ســـم(، وهي تلد 
صغـــارا حية ويقتصر اغتذاؤها بالســـمك. ويدل اســـم 
احليـــوان علـــى أكثر صفاتـــه متييزا له، وهـــي: وجود 
زوج مـــن املجســـات تبرز على جانبي اخلطـــم. لقد بدأ 

اهتمامـــي بهـــذه املخلوقـــات منذ ما يقـــرب من عقد من 
الزمن بعد زيارتي، بدافع احلنني إلى املاضي، حلديقة 
احليوانـــات الوطنية في مدينة واشـــنطن، حيث عملت 
خالل الصيف كطالب جامعي. ولدى مروري عبر جناح 
الزواحف، لفـــت انتباهي حوض مائي كثيف النباتات 
يحتـــوي علـــى األفعى ذات املجســـني تكمـــن متربصة، 
وهـــي حتاول جاهدة أن تنتصب في املاء لتأخذ شـــكل 
 J العصا، فينحني جسمها على الهيئة املميزة للحرف

التي تتخذها األفاعي عند تأهبها للصيد. 
وفي أثناء مراقبتي لهذه األفعى تســــاءلت عن دور 
مجســــْيها، إذ ال ميتلك أي ثعبان آخر ما مياثل هذين 
العضويــــن. وملا كان اغتذاء هذه احليوانات مقصورا 
علــــى الســــمك، فمن املنطقي التفكير فــــي وجود عالقة 

NATURAL-BORN KILLER )�(
the tentacled snake )1(

snout )2(

باختصار
إن األفعى ذات املجس������ني)1( هـــي أفعى 
مائية صغيرة تعيش في جنوب شـــرق آســـيا: 
ُأطلق عليها هذا االسم لتمّيزها بوجود زائدتنْي 

على جانبي خطمها)2(.

لقد ظل دور هذين املجسني لغزا لفترة 
طويلـــة. وقـــد أخـــذ املؤلـــف علـــى عاتقـــه 

اختبار وظيفتهما.
وقـــد اكتشـــف الباحث، في مســـار بحثه، أن 

هذه األفعى متتلك منذ والدتها ترسانة مدهشة 
مـــن اســـتراتيجيات الصيـــد املتقدمـــة – وهذا 
مثـــال قّصّي على الطبيعـــة عوضا عن التطبيع 

في تشكيل السلوك. 
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IN THE BLINK OF AN EYE )�(

مــــا تربــــط بــــني هذيــــن املجســــني 
وكشــــف الســــمك. ولكــــن عندما 
عدت إلى مختبــــري في جامعة 
ڤاندربلــــت وبحثت في املراجع 
العلمية وجدت أنه على الرغم 

مــــن اقتراح نظريات املجســــات 
ومن بينها هذه النظرية، إال أنه 

لم يقــــم أحد باختبارها جتريبيا، 
ولهذا شــــرعت في العمل على حل 

الغريبتــــني  الزائدتــــني  لغــــز هاتــــني 
لألفعى بشكل نهائي. 

لتوضيــــح  مســــعاي  فــــي  اكتشــــفت 
هــــذا  أن  للمجســــني،  احلقيقــــي  الغــــرض 

احليوان أكثر تشــــويقا مما كنــــت أتوقع. فقد 
تبني أن األفعى ذات املجســــني تستخدم منظومة 

من االستراتيجيات الهجومية املتقدمة الالفتة للنظر 
القتناص فريســــة. يضاف إلــــى ذلك مالحظة أنه حتى 

حديثــــة الوالدة في هذا النوع متتلك 
تلــــك املهارات، وهذا مثــــال دراماتيكي 
dramatic جلــــّي على تأثير الطبيعة وليس 

التطبيع في تشكيل السلوك. 

في طرفة عني)٭(
قبـــل أن أمتكن من اختبـــار نظرية عمل 
للســـمك، كان البـــد  املجســـات كواشـــف 
لـــي أوال مـــن مراقبـــة ســـلوك االقتناص 
عنـــد هـــذه األفاعـــي. ولكـــن مراقبتها 
كمـــا يبـــدو، ليســـت باألمر الســـهل. 
إذ تهاجـــم األفعـــى ذات املجســـني 
بسرعة فائقة، وكذلك تكون سرعة 
الســـمك علـــى حـــد ســـواء. يجري 
األفعـــى  بـــني  برمتـــه  الصـــراع 

Kenneth C. Catania
البيولوجية في  للعلوم  <كتانيا> أستاذ مشارك 
على  2006 حصل  عام  وفي  فاندربلت،  جامعة 
منحة ماك آرثر »للنبوغ«. يركز بحثه على علم 
البيولوجيا العصبية املقارن، وباألخص األجهزة 
هي  هذه،  العلمية  ومقالته  احليوانية.  احلسية 

الثالثة في مجلة »ساينتفيك أمريكان«.

املؤلف
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والس������مكة وينتهي في غضون أربعني مّل������ي ثانية أو 25/1 
جزءا من الثانية. وملشاهدة هذه األحداث، قم���ت بتسجي��ل 
هج��������وم بع��������د هج��وم لع��������دد من األفاعي مس������تخدما آلة 
تصوير س������ينمائية )كاميرا( ذات س������رعة فائقة تلتقط من 
500 إل������ى 2000 صورة في الثانية، وم������ن ثم إعادة عرض 

ر )الڤيديو( باحلركة البطيئ������ة. لقد الحظت  الفيل������م املص������وَّ
لدى مراقبتي للهجمات، مش������اهد غريبة جدا: وجود سمك 

انتحاري كما يبدو.
ني املقتربني  في حاالت كثيرة، تستدير السمكة نحو الفكَّ
لألفع������ى املهاجمة، س������ابحة أحيانا إلى داخ������ل فم األفعى 
مباش������رة. وهذا ما يدعو إلى التس������اؤل. إذ يشكل السمك 
هدفا رئيس������يا للكثير من احليوانات املفترس������ة. وعلى هذا 
فهي كائنات خبيرة بأس������اليب الهروب وق������د طورت دارات 
عصبية س������ريعة وما يناس������بها من أمناط س������لوكية سريعة 
نها من الش������عور بخطر األعداء والفرار منهم.  رش������يقة ميكِّ
فعندما تستكش������ف األصوات وحركة متوج������ات املاء التي 
يحدثه������ا املفترس، تس������تطيع البدء بالفرار إل������ى مأمن في 
غضون س������ت إلى س������بع ملِّي ثانية - أي أقل من 150/1 من 
الثانية - وتسمى استجابة الفرار هذه، االنطالقة C)1( ألنها 
تبدأ بانحناء جس������م السمكة على شكل احلرف C، يفترض 
أن هذا يدفع الس������مكة بعيدا عن املفترس املستعد للصيد. 
وعلى هذا ُيطرح السؤال: ملاذا تتحرك السمكة مباشرة نحو 

فم األفعى ذات املجسني؟ 
واجل������واب الذي اهتديت إليه، له عالقة ما بهيئة القنص غير 
 J العادية التي تتخذها األفاعي بانتصاب جسمها على الشكل
والتي تؤلف ضربا من الفخ������اخ. وُتفّضل هذه األفاعي تعّقب 
الس������مكة التي دخلت في املس������احة املقعرة م������ن الهيئة J التي 
تش������كلت بني رأسها وأعلى جسمها. وأوضح الفحص الدقيق 
للڤيدي������و باحلركة البطيئ������ة أنه قبل الهج������وم بالضبط، حُترك 
األفعى جزءا من جسمها مقابل اجلزء األبعد من جسم السمكة 
عن رأس األفعى دافعة الس������مكة نحو فمه������ا الفاغر. وعندما 
رت الهجمات بسرعة 2000 صورة في الثانية وسجلت في  ُصوِّ
الوقت ذاته األصوات في احلوض املائي بواس������طة امليكروفون 
)امِلْص������وات اجلهيري( حتت املائي، الحظت أن حركة جس������م 
األفعى تولِّد، قبيل الهجوم بالضبط، موجة ضغط تنتشر بقوة 

كافية ملباغتة السمكة. 
وتتصف استراتيجية اخلداع عند األفعى باملكر بشكل 
خاص ألنها تستهدف بدقة الدارة العصبية للسمكة التي 

Startle and Strike )�(
C-start )1(

باغت واهجم)٭(
تقـــوم األفاعـــي ذات املجســـني عند االســـتعداد للصيد، بثني جســـمها بعد 
ا للســـمك الذي ال يشـــكُّ  انتصابهـــا على شـــكل احلرف J بحيث تصنع منه فخَّ
فـــي أي شـــيء. عندما تدخل الســـمكة احليز املقعر املتكون بـــني الرأس وأعلى 
اجلســـم، حترك األفعى جزءا من جســـمها باجتاه رأسها محدثة انتشاَر موجٍة 
ضاغطـــة. وتفاِجـــئ هذه املوجُة الســـمكَة فتندفـــع إلى اجلهة املقابلـــة. وإذا ما 
اتخذت السمكة وضعا موازيا لفّكي األفعى في أثناء هذه اخلدعة، يجعلها هذا 
تسبح في غفلة من أمرها مباشرة إلى داخل فم األفعى املفتوح. ولكن إذا كانت 
الســـمكة تواجـــه فم األفعى لـــدى حدوث هذه اخلدعة، تقـــوم األفعى باعتراض 
طريـــق فرار الســـمكة. و قبل حترك هذه األخيرة تضـــرب األفعى املكان املتوقع 

لرأسها، وهكذا يتموضع فّكا األفعى في البقعة احملددة لوصول السمكة.

سلوك معقد 

خلية ماوثنر العصبية
محوار

أذن
تستثار

األذن اليسرى

تنقبض 
العضلة 

اليمنى، وتدور 
السمكة نحو 

اليمني

تســـتغل استراتيجيُة خداع األفعى الدارات العصبية في السمك التي 
تساعده عادة على تفادي االفتراس. واستجابة للمنبهات الصوتية، ثمة 
خاليا كبيرة تسمى عصبونات ماوثنر Mauthner neurons، واحدة على كل 
مـــن جانبـــي الدماغ، تقوم بنقل اإلشـــارات عبر محاويرهـــا إلى اجلانبني 
املتقابلني من اجلسم مما يؤدي إلى تقلص العضالت التي جتعل السمك 
يـــدور نحو اليســـار أو اليمـــني. فالصوت الذي يولـــده املفترس أصال من 
اجلانـــب األيســـر مثال ســـوف يحفز عصبـــون ماوثنر األيســـر الذي يعبر 
محواره إلى اجلانب األمين من اجلســـم، فيســـبب التقلص العضلي الذي 
يوجـــه احليوان نحو اليمني. وفي الوقت نفســـه تكبح عصبونات مثبطة 
العضـــالت في اليســـار من التقلص، وهذا ما يضمن حـــدوث الدوران في 

االجتاه الصحيح املطلوب.

تبقى 
العضلة 
اليسرى 
في وضع 

الراحة
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تعمل عادة لصاحلها وسالمتها. إذ ميتلك السمك زوجا 
من اخلاليا العصبية العمالقة، واحدة في كل من جانبي 
 .Mauthner neurons الدماغ تس������مى عصبونات ماوثنر
ومتتد الزوائد الناقلة إلش������ارات العصبونات، املس������ماة 
باحملاويـــر)axons )1، متصالب������ة إلى اجلان������ب املعاكس 
للجس������م. ويحدد التسابق في س������رعة نقل إشارة هذين 
العصبونني وجهة رد فعل الهروب. فعندما يصدر الصوت 
من الناحية اليس������رى مث������ال، حت������رض األذن أول األمر 
عصبون ماوثنر األيس������ر الذي ينقل بدوره اإلشارة عبر 
محواره، منبها العصبونات احملركة في اجلانب األمين من 
اجلسم ومسببا تقلصا عضليا قويا يوجه دوران السمكة 
نح������و اليمني. وفي الوقت ذاته، تق������وم عصبونات مثبطة، 
تتصالب مع اجلانب األيس������ر، مبنع العضالت اليس������رى 
من التقلص؛ وهذا ما يضمن إعاقة تدخل أي شيء يعطل 
الدوران األمين الكبي������ر األهمية. وتكون النتيجة احلتمية 
الهروب الس������ريع إال إذا كانت السمكة تسبح قريبة جدا 
ه  من األفعى ذات املجس������ني. في تلك احلالة، عادة ما توجِّ
خدعة جسم األفعى تسلس������ل تعاقب األحداث العصبية 
الت������ي تؤدي إلى الدوران باالجتاه اخلاطئ. ولس������وء حظ 
الس������مكة يتزامن ذلك كله مع تفعيل ال������دارة املثبطة التي 
تعمل عادة كإجراء للس������المة، وه������ذا يعني أنه ليس ثمة 

استدارة إلى اخللف.
وتفسر حيلة األفعى املذهلة بعض املشاهدات احمليّرة 
الس������ابقة. فف������ي ع������ام 1999 أعل������ن <C .J. مورفي> ]من 
متحف فيلد للتاريخ الطبيعي في ش������يكاغو[ أن السمك 
ُيلتهم بس������رعة كبيرة بل كان أحيانا يختفي متاما خالل 
انقض������اض األفعى )في غضون لقط������ة واحدة من جهاز 
للڤيديو الذي يلتقط 30 صورة في الثانية( وهذا أس������رع 
كثي������را مما كان يتوقعه. ويظهر الڤيديو الفائق الس������رعة 
اخلاص ب������ي، أنه حتى عندما ال جتبر الس������مكُة األفعى 
على الس������باحة مباش������رة إلى فمها، فإن االستدارة التي 
تق������وم بها جتاه األفعى عادة ما تس������مح باقتناصها من 
رأس������ها، وهذا يشكل الطريقة األس������رع لألفعى البتالع 
السمك. وهذا االلتهام السريع ال مُيّكن األفعى من األكل 
مرات أكثر فحسب، بل إنه يساعد أيضا على إبقاء ذاتية 
املفترس طي الكتمان )فمن العس������ير أن تبدو كعصا غير 
مؤذية إذا رأتك األس������ماك وأنت تلته������م رفيقاتها(. هذا 
إضافة إلى أن األفاعي لها - هي أيضا - مفتِرس������اتها، 
ومن الراجح أن ُترى هي نفسها وهي تبتلع سمكة، ومن 
ثم فإن تناول طعامها بهذه الس������رعة الفائقة قد يقلل من 

فرص حتّول الصائد إلى طريدة.

التنبؤ)٭(
قال عالم النفس <F .B. س������كنر> ذات مرة: »عندما تصادف 
أم������را يثير اهتمامك تخلَّ عن كل ش������يء آخر واجتهد في 
دراسته«. بهذه الروح قررت أن أطرح اهتمامي باملجسات)2( 
جانبا بصورة مؤقتة وأن أركز على س������لوك االفتراس لدى 
األفاعي - وهذا التغيير أدى إلى اكتشافي خدعا إضافية 

في هذه املخلوقات.
مع أن ترويع السمك نحو هجمة األفعى يثير اإلعجاب، 
فإنه ال ينجح إال عندما تتموضع السمكة في »البقعة احللوة« 
بني رأس األفع������ى وعنقها بصورة موازية لفكيها. ولكن ما 
هي حال السمكة في االجتاهات األخرى؟ ملا كانت استجابة 
الس������مكة للهروب نحو اليس������ار أو نحو اليمني، فاألفعى ال 
تس������تطيع ترويع السمكة نحو فمها إذا كانت السمكة فعال 
مقابل فّكيها. وفي هذه احلالة تلجأ األفعى ذات املجس������ني 
جبا: إذ هي تتنبأ بس������لوك  إلى اس������تراتيجية أخرى أكثر عحَ
السمكة. في البدء، تس������تخدم األفعى خدعة اجلسم وذلك 
بأن تتظاهر بالهجوم لترويع السمكة وإبعادها عن جسمها 

MAKING PREDICTIONS )�(
.axon 1( ج: محوار(

tentacles )2(

ِمجّسان حرشفيان مصوران باملجهر اإللكتروني املاسح، يستطيعان حتسس حركة 
املاء اخلفيفة جدا، فيقومان بدور كاشف ممتاز للسمك.
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دافعة إياها إل������ى الوضع املوازي لفكيه������ا. عندئٍذ، وحتى 
قبل حترك السمكة ُتطبق األفعى نحو املكان املتوقع لرأس 
الس������مكة بحيث يبلغ فّكاها متاما النقطة التي سوف تصل 
إليها السمكة السيئة احلظ. وجتري األحداث بسرعة فائقة 
بحيث ال تتيح لألفعى استعمال ردود الفعل البصرية ملتابعة 
مس������ار حركة السمكة أثناء الضربة، لذا عليها أخذ اخلطة 
املس������تقبلية باحلس������بان. في بعض احمل������اوالت التجريبية، 
لم تبتعد الس������مكة عن خدعة اجلسم )الوس������يلة التكتيكية 
ال تنجح دوم������ا(. ومع ذلك تتابع األفع������ى انقضاضها في 
االجتاه املتوقع أن تتبعه السمكة في العادة. وهذا السلوك 
أك������د أن األفعى تنقض مس������تندة إلى التنب������ؤ بدال من تتبع 

حركة السمكة.
في بعض األحيان تنقّض األفاعي على السمك ببساطة 
حتى إذا لم تستطع ترويعه ليأخذ االجتاه املناسب. ولكن 
في أغلب احلاالت انتظرت األفاعي بأناة دخول الس������مك 
 J ف������ي الفخ املش������كل من وضعية جس������مها عل������ى الهيئة
املخصصة للصيد. ولدهشتي الحظت وجود أنواع كثيرة 
من االنقضاضات التنبئية بأفعال السمك في هذه املنطقة، 
اعتمادا على وضعية السمكة. في إحدى البدائل البهلوانية 
عقصت األفاعي رأس������ها حتت جسمها ملجابهة السمكة 
الهارب������ة وجها لوج������ه. يبدو أن األفاعي ذات املجس������ني 
تس������تطيع االختيار من قائمة من اس������تراتيجيات الهجوم 
املوج������ودة في ترس������انتها، اعتمادا عل������ى الوضعية التي 
تتص������دى لها. تثير هذه الضربات التنبئية س������ؤاال مهما: 
ه������ل تتعلم األفاعي التنبؤ من حياة طويلة من الهجوم، أم 
إنها تولد ومعها هذه املقدرة؟ من حس������ن احلظ أن العديد 
من أفاعينا قد ولدت في املختبر. وعندما اختبرنا األفاعي 
احلديثة الوالدة بالس������مك احلي، كان������ت تنقض بصورة 
واضحة نحو املوقع املس������تقبلي للس������مك الهارب )عندما 
كان السمك في الوضعية املالئمة(، وهذا ما أوضح أنها 
منذ والدتها تعرف كيف يتحرك الس������مك وما هي أفضل 

طريقة للتغلب عليه بحنكة.
ل������دى عرض نتائج بحثنا في مجلة PLoS ONE عام 2010، 
نوهنا بأن هذه املقدرة الفطرية تش������هد على التاريخ التطوري 
الطويل لألفاعي ذات املجسني في افتراس السمك وتسهم في 
توضيح أكثر التساؤالت األساسية املطروحة في علم احلياة، 
وأعني بها األدوار النسبية للطبيعة الفطرية والتربية في تطور 
الس������لوك. تقع األفاعي ذات املجسني في أقصى أطراف تأثير 
الطبيع������ة الفطرية من هذا املدى، على األقل عندما يتعلق األمر 
بانقضاض حديثات الوالدة. إن االس������تجابة الصائبة للسمك 

م إطارًا لتطور إحدى  ردا على االضطراب املفاج������ئ للماء ُتقدِّ
الس������لوكيات الفطرية )ضربات تنبئية( التي تس������تغل سلوكا 

فطريا آخر )استجابات هروب السمك(.
إن عدم استنباط السمك الستراتيجية مضادة يقترح أن 
األفاعي ذات املجس������ني تتصرف وفقا ملا أطلق <J .S. گولد> 
عليه مصطلح »األعداء النوادر« مستغلة السلوك الذي عادة 
ما يكون تكيفيا. يجابه السمك الكثير من املفترسني، وفي 
أغل������ب األوقات يكون رهانه األفضل اكتش������اف اضطراب 
املاء املفاجئ للفرار في االجتاه املعاكس. والسمك السيئ 
احلظ هو الذي يصادف هذه األفعى وينخدع فينعطف نحو 

ه بدال من االبتعاد عنه. عدوِّ

إبصار في الظالم)٭(
بالنسبة إلى املجس������ات قمت - مع طالبي للدراسات العليا 
<B .D. ليتش> ومس������اعدتي في البحث <D. گوتييه> - بإجراء 

سلس������لة من األبحاث لتحديد وظيفتها. وقد نشرنا نتائجنا 
 Journal of ع������ام 2010 في مجلة البيولوجيـــا التجريبيـــة
Experimental Biology. ونتيجة لفحص تش������ريح النهايات 
العصبية في ه������ذه اللواحق والس������تجاباتها جتاه املنبهات 
املختلف������ة وخريط������ة متوضعها في الدماغ، اس������تطعنا بيان 
أن املجس������ات هي أعضاء ملس حساس������ة بشكل استثنائي 
تكش������ف حتركات املاء التي تولدها حركة األجسام القريبة. 
تلك هي وظيفة املجس������ات كما هو متوق������ع بالضبط لعضو 
مهيأ لكشف الس������مك ملفترس كامن. وقمنا أيضا بتصوير 
األفاعي باألش������عة حتت احلمراء، غي������ر املرئية لها، وقدمنا 
البرهان على قدرتها على اصطياد السمك دون اللجوء إلى 
البصر. فعلى ما يبدو تس������مح املجسات لألفاعي باكتشاف 
السمك وصيده في الليل أو في املاء العكر. ملا كانت األفعى 
ذات املجسني مسلحة بكش������اف من الطراز املمتاز للحركة 
وقادرة على ترويع الهدف نحو موته، فهذه األفعى هي أسوأ 

كوابيس السمك.                                            <
SEEING IN DARKNESS )�(

Scientific American, April 2011

مراجع لالستزادة



55 (2012) 8/7

معاجلة مياه الصرف الصحي. 
وق������د أثار أحد األفراد وجهة نظر ثابتة عن مدينة هآيوارد 
بوالي������ة كاليفورني������ا، على الش������اطئ الش������رقي خلليج س������ان 
فرانسيس������كو. فعندم������ا فاز <B. كويرك>، وه������و منمذج املناخ 
وخبير األس������لحة النووية السابق في وكالة الفضاء األمريكية 
NASA، مبقع������د في مجلس املدينة عام 2004، حاول مرارا أن 

يجعل املدينة تهتم بخطر ارتفاع مستوى سطح البحر ولكنه لم 
ينجح في مسعاه مبينا السبب حسب قوله :»لقد كنت مستجدا 

في هذه األمور ولم أكن أعرف كيف التصرف بشأنها.« 
وبعدئذ وفي ليلة رأس الس������نة اجلديدة 2005-2006، حّطمت 
أمواج العواصف في املد العالي س������دود املدينة الواقية، مسببة 
أضرارا جس������يمة. وبإيعاز من <كويرك>، قام������ت وكالة تخطيط 
املنطق������ة الس������احلية ف������ي Hayward، بجمع مبل������غ 000 30 دوالر 
لدراس������ة احللول. ففي القرون املاضية، شكلت الرواسب أسفل 
اجلداول واملجاري مستنقعات على طول اخلليج، محدثة مصدات 
ضد أمواج العواصف. ولك������ن مبجرد أن توّجهت اجلداول إلى 
املجارير واألنابيب، بدأت الرواسب بالتراجع من اخلليج بدال من 
ذلك، حيث مألت املراسي والقنوات املالحية. وتأمل الوكالة البدء 
مبشاريع رائدة من شأنها أن تتيح إزالة بعض املياه والرواسب 

مرة أخرى من املستنقعات للمساعدة على احلفاظ عليها. 
وتصب������ح إجراءات التأقلم مع تغّي������ر املناخ أصعب عندما 
ال يواجه الناس الس������دود الت������ي تتجاوزها املي������اه أو األقبية 
الت������ي تغمرها املياه، وخصوصا عندم������ا تتعارض التوجهات 
السياس������ية واملالي������ة مع تنفيذها. ففي والي������ة آيوا، قام عضو 
مجلس الش������يوخ <R. هوگ>  بدفع خطة الس������تعادة األراضي 
الرطبة من ش������أنها أن تبطئ جري������ان املياه إلى األنهار، وحتّد 
من الفيضانات في املدن التي تقع في مناطق املجرى األسفل 
لألنهار. غير أّن مجلس الوالية التش������ريعي لم ميّرر اقتراحه 
فقط، وإمّنا أوقف برامج الوالية القائمة. وحسب قول <هوگ>: 
»هناك أوقات أشعر وكأنني أضرب رأسي باحلائط،« ويتابع: 
»ولكن علينا أن نستمر في النضال )أن نبقى متواصلني(«.  

اكتشاف التأقلم مع تغّير املناخ ) اكتشاف املرونة()٭(
وميكن أن تس������تخدم اجلهود الناشـــئة)1( املزيدحَ من املساعدات 
االحتادية. وهذا املزيد قد يكون آتيا. ففي عام 2009 وّقع الرئيس 
<باراك أوباما> أمرا تنفيذي������ا يطلب إلى الوكاالت احلكومية أن 

تطور خطط تأقلمه������ا اخلاصة بتغّير املناخ املقررة في منتصف 
عام 2012. ومن بني أولئك الذين يتناولون هذه املهمة على محمل 
اجلد هي وزارة الدفاع، التي تهتم بالعديد من املنشآت الواقعة 
على طول السواحل املعرضة للخطر. كما أّن وزارة النقل تسعى 

إلى حتديد الطرقات واجلس������ور والبن������ى التحتية األخرى التي 
ميك������ن أن تتأثر. وكذلك تس������عى جاه������دة وكاالُت احلياة البرية 
للحفاظ على س������المة أنواع احليوانات والنظم البيئية ومالجئ 

احلياة البرية في مواجهة حتّول املناطق املناخية. 
وميك������ن أن تأتي متابعة أخرى للعمل م������ن القطاع اخلاص. 
فش������ركة التأمني ري Re السويس������رية العمالقة مع ش������ركة ماك 
كنزي وم������ع املجموعات البيئية، عملت عل������ى اقتصادات التأقلم 
مع تغّيراملناخ. وتبني دراس������ات إجراءات التأقلم أّن إنفاق منطقة 
محلي������ة بعض األموال اآلن لتصبح أكث������ر تأقلما مع تغّير املناخ، 
يكون أق������ل تكلفة بكثير من أن تدفع ف������ي وقت الحق تعويضات 
عن األضرار الناجمة عن الكوارث املناخية – وهي مقاربة تعود 
بالفائ������دة بصورة واضحة على ش������ركات التأمني. وبالفعل، فقد 
رفع������ت صناعة النفط مس������توى مقدرة منص������ات احلفر ملقاومة 
أعاصير أكثر ش������دة. وباملثل، يسعى <J. كوفي> ]نائب رئيس في 
اديلمان[ الذي كان قد س������اعد سابقا على تطوير خطة شيكاغو 
للتأقلم مع املناخ، إلى إقناع الشركات بأّن التأقلم مع تغّير املناخ 
قد يوفر إمكانات ضخمة. فمالك مجّمع جتاري يسهم في حتسني 
نظ������ام مياه العواصف في مجتمع م������ن املجتمعات احمللية، على 
س������بيل املثال، يجني ش������هرة محلية ويقلل من تعريض املمتلكات 
إلى اخلطر من أضرار الفيضانات ويزيد فرص الناس في بقائهم 

قادرين على التسوق عند وقوع سوء األحوال اجلوية.
إّن التأقلم مع تغير املناخ هو بالتأكيد مربح ملدينة دوبوك. 
فالبطال������ة تكون منخفضة. وإضافة إلى ذل������ك، فإن التجديد 
يرفع على األرجح قي������م املمتلكات ويوفر فرص عمل جديدة. 
فق������د اعُتِبرت املدينة واحدة م������ن املدن اخلمس األولى األكثر 
تأقلما مع تغّير املناخ في الوالية، وواحدة من أنش������ط عش������ر 
مدن على الكرة األرضية وواحدة من أكثر املجتمعات مالءمة 
للعيش في العالم. وحسب قول عمدة املدينة <بيول>: »فاملدن 
التي تراعي مبكرا االستدامة ستجني فوائد اقتصادية، وهذا 

ما نلحظه باستمرار.«                                        <
 FINDING RESILIENCE )٭(

nascent )1(

Scientific American, December 2011
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عّراف محترف)٭(
يعمل <D .B. جونسون> لدى أكبر شركة عاملية مصّنعة للشيّبات

كمسؤول عن االستشراف واالستقراء املستقبلي لطرح تخمينات حول الوضع 
الذي ستكون عليه األدوات اإللكترونية واحلوسبة)1( في عام 2020 وما بعد.

مقابلة أجراها <L. گرينماير>

إن القس������م األكبر من النجاح الذي 
حققته الش������ركة إنتل INTEL في العقود 
األربع������ة املنصرم������ة، بوصفه������ا إحدى 
الشركات املصّنعة للمعاجِلات امليكروية 
)الصغرية(، ُيعزى إلى مقدرة الش������ركة 
على فهم املس������تقبل الذي ينتظر التقانة 
والتكه������ن ب���ه. فف������ي ع������ام 1965، ق���ّدم 
<G. مور> ]وهو أحد مؤسس������ي الشركة 

إنتل[ طرحه الش������هير ومف������اده أن عدد 
الترانزستورات التي ميكن وضعها على 
دارة متكاملة س������يتضاعف كل سنتني. 
وق������د تبني أن ه������ذا الط������رح، الذي بات 
يعرف بقانون مور)2(، ليس س������وى تنبؤ 
غاية في الدقة ملا ميكن أن تنجزه شركته 
من خالل توظيف استثمارات غزيرة في 
البحث والتطوي������ر ووضع خريطة طريق 

ُمحكمة ومتناهية الدقة. 
ومب������ا أن املعاجل������ات امليكروي������ة التي 
أنتجته������ا الش������ركة إنت������ل كان������ت تصغر 
تدريجيا وتزداد س������رعة وتقل سعرا، فقد 
أسهمت في والدة احلواسيب الشخصية 
واألجه������زة احملمول������ة الت������ي كان يقتصر 
وجوده������ا في املاضي عل������ى عالم اخليال 
العلم������ي. فليس باملس������تغرب إزاء ذلك أن 
يك������ون اخلي������ال الع����لم���ي ه�����������و مص���در 
اإلل��ه���ام األول لِ�<D .B. جونس������ون> - ذلك 
املسؤول الرس������مي عن مهام االستشراف 
في الش������ركة إنتل والرجل الذي يتقاضى 
أج������را لق������اء ابت������داع تص������ورات لتقانات 

الش������ركة إنتل املرتقبة وكذل������ك ملا تخبئه 
الس������نوات القادمة في جعبتها من أسرار 

لصناعة احلوسبة.
وتتمثل إحدى مهام <جونسون> في 
س������ياق اضطالعه بدوره غير االعتيادي 
في تعزيز »مشـــروع إنتل للغد)3(« الذي 
مت إطالق������ه ع������ام 2011 بهدف إش������راك 
اجلمه������ور في النقاش������ات الدائرة حول 
االجتاه الذي تس������لكه احلوسبة، ناهيك 
عن تأثيره������ا في املجتم������ع. وبوصفها 
جزءا من مش������روع الغد، قامت الشركة 
إنتل أيضا بنشر مجموعة من مقتطفات 
ومختارات ُمس������تقاة من اخليال العلمي 
التي جتسدت على شكل قصص قصيرة 
)تشمل مقّدمات بقلم <جونسون>( تؤكد 
تنبؤات العلوم الصلبة)4( بدال من إجراء 
تخّيالت تخرق قوانني الفيزياء. وجميع 
القصص والروايات تهدف إلى إيصال 
رسالة مفادها أن البشرية في النهاية ال 

تزال سيدة مصيرها.
وقد أجرت مجلة ساينتفيك أمريكان 
مؤخرا حوارا مع <جونسون> تطّرقت فيه 
إلى األمور األكثر إثارة لذعر الناس حيال 
مستقبل التقانة، وحول ما ميكن استقاؤه 
من جت������ارب املاضي، واألمور التي تعمل 
مجتمعة على جعل املرء بارعا في التكهن 
)س������واء كان يتمت������ع بذل������ك بالفطرة أم 
بالتنش������ئة، أم حظي بقليل من كلتيهما(. 

وفيما يلي مقتطفات من هذه املقابلة:

PROFESSIONAL SEER )�(
computing )1(

Moore’s Law )2(
Intel’s Tomorrow Project )3(

hard science )4(
)pragmatic )5: أو ذرائعي، عملي.

)jet packs )6: جهاز ُيربط على ظهر شخص فيدفعه إلى 
األعلى وذلك بإطالق نفثة سائل إلى األسفل. )التحرير(

ساينتفيك أمريكان )SA(:  كيف 
سُينظر إلى استخدام احلاسوب 

في عام 2020؟
<جونســـون>:  حس������نا، لدي ما يبّشر 

باخلير وما ينذر بالس������وء. فِبمحَ ُتريد أن 
أبدأ أوال؟

لنب������دأ مبا قد ُينذر بالس������وء - وهو 
ف������ي الواق������ع ليس عل������ى درج������ة بالغة 
من الس������وء - إن������ه برغماتـــي)5( أكثر. 
فاس������تخدام احلاس������وب في عام 2020 
س������يكون إلى حد بعيد ش������بيها مبا هو 
علي������ه اليوم ف������ي ع������ام 2011. فلوحات 
املفاتيح والفأرة والشاش������ات اللمس������ية 
وأدوات التحكم في الصوت س������تراوح 
مكانه������ا وتبق������ى جاهزة لالس������تعمال. 
وسوف نواصل تفحص شبكة اإلنترنت 
والدردشة مع أصدقائنا، فضال عن أن 
الكثير من الرس������ائل اإللكترونية ستظل 
تتدفق نحو صناديق البريد اإللكتروني 
ل������دى الكثيرين من������ا. وال أعتقد أن ذلك 
أمٌر سيئ. ال بل إنني أعتبره باعثا على 
الطمأنينة إلى حد ما، وذلك على الرغم 
من افتقاره إلى البهرجة والضجة التي 
تصحب صيح������ات األحزمـــة النّفاثة)6( 
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)1( sensors: محّسات )ج: محس(
synthetic biology )2(
hippie movement )3(

network connectivity )4(

والس������يارات الصاروخية. واآلن لننتقل 
إلى ما يبشر باخلير. 

في عام 2020 سوف يكون استخدام 
احلاس������وب أم������را مذهال. فأس������وة مبا 
فعلته الفأرة والشاشة اللمسية وأدوات 
التحكم في الصوت )ضوابط الصوت( 
فعمل������ت على تغيير طريق������ة تفاعلنا مع 
النظم احلاس������وبية بطريقة جذرية، فإن 
شبكات احملساسات)1( وجتميع البيانات 
والنمنم������ة املتنامية للقدرة احلاس������وبية 
سوف تس������هم أيضا في إحداث تغيير 
باحلجم نفس������ه. وإنني في الواقع لست 
بصدد إط������الق تنبؤات، ولكن الش������يء 
الوحيد الذي أستطيع قوله عن املستقبل 
ه������و أنه س������يكون لدينا ع������دد أكبر من 
احلواس������يب وقدرة حاسوبية أكثر قوة، 
وهذه القدرة احلاسوبية هي من السعة 
مبكان بحيث إنها تبرع في التغلغل في 

نسيج حياتنا اليومية.
تخّيل أنه في وسعك برمجة حاسوبك 
مبج������رد التعّود على العيش معه كل يوم 
وحمله ونقله في حقيبت������ك أينما ذهبت. 
وإنني أجد هذا األمر ينطوي على قدر ال 
يصّدق من اجلاذبية واإلثارة، ألنه يعني 
أن الط������رق التي نتبعها في تصميم هذه 
النظم وبنائها، وف������ي كتابة البرمجيات، 

وفي اكتشاف التطبيقات اجلديدة املذهلة 
واخلدمات اجلدي������دة الالفتة، هي طرق 
تختلف مت������ام االختالف ع������ن تلك التي 

اتبعناها في السنوات العشر املاضية.

)SA(:  هل لك أن تعطينا فكرة عن 
بعض األبحاث التأملية الرائعة 

التي تتابعها؟
<جونســـون>:  إنن������ي أج������د متعة في 

إبراز أوجه التش������ابه بني احلواس������يب 
الش������خصية والبيولوجيا التركيبية)2( 
]اس������تخدام الدنـــا )DNA( واإلنزميات 
وغيره������ا م������ن العناص������ر البيولوجي������ة 
لهندسة نظم جديدة[. انظر كيف انبثقت 
براعم احلاسوب الش������خصي من رحم 
احل������ركات الرافضة الت������ي خرجت عن 
]احلركة  االجتماعية  والتقاليد  العادات 
الهيبيـــة)3([، وعن اإلبداعات التي قامت 
بها الش������ركة إنتل وأجنزها <S. جوبز> 
املش������ارك  ]املؤس������س  ووزني������اك>   .S>و
للش������ركة أّبل[. فحني ننظ������ر إلى أنواع 
نوادي القرصنة ومجموعات املناصرين 
الصغيرة التي كونوها، سرعان ما ندرك 
ما يحدث ف������ي البيولوجيا التركيبية في 
هذا الوقت بالذات - إنه حقا أمر مماثل. 
فقس������م كبير منه يقوم به أشخاص ممن 
هم دون العشرين من العمر؛ وقسم كبير 
آخر أّداه ناش������طون متحمسون مبجرد 
التقائهم مع������ا والتحدث عن������ه. وعندئذ 
تستطيع أن تقول، إن كان ذلك صحيحا، 
فلنحاول أن نقّرر ما إذا كانت البيولوجيا 
التركيبية واحلوسبة الشخصية تتطوران 
بوتيرة مش������ابهة. وقد يساعد هذا على 
رسم صورة ملستقبل التقانات املتنوعة.

)SA(:  هل سبق أن قمت بإجراء 
أبحاث فعلية في البيولوجيا التركيبية؟
<جونســـون>:  إنن������ي أق������وم بأعم������ال 

كثيرة مع عاِلم في البيولوجيا التركيبية 
اس������مه <A. هيس������ل> يعمل بالتعاون مع 
 Pink الـــوردي«  اجليـــش  »مجموعـــة 

مجموع������ة  ]وه������ي   Army Cooperative

ترّوج لع������الج فردي الطابع لس������رطان 
الث������دي[. فه������و يقوم بدراس������ة تصميم 
الڤيروس������ات وكذل������ك الدن������ا. تخّيل أن 
الدنا ميث������ل البرمجيات وأن متعضيا - 
كالبكتيريا أو الڤيروس - هو كالعتاد أو 
التجهيزات احلاس������وبية. فما أن ُتدِخل 
البرمجي������ات فيها حتى تتحول في واقع 

احلال إلى جهاز حاسوبي.
تأّمل ما يلي: خذ أحد تطبيقات النظام 
العاملي لتحديد املواقع )GPS( وضعه في 
هاتفك اخللوي )احملمول( فس������رعان ما 
يتحول هاتفك اخلل������وي إلى نظام عاملي 
لتحدي������د املواق������ع. ولع������ل أروع ما في 
البيولوجي������ا التركيبية هو أنك إذا خلدت 
إلى النوم مع متعٍض، فعندما تس������تيقظ 
في صباح الي������وم التال������ي يصبح لديك 
اثنان، ثم أربعة، وهكذا. إنها تتحول إلى 

أجهزة حاسوبية تستنسخ ذاتها.

)SA(:  هل لك بتقدمي بعض األفكار 
في هذا الصدد؟

<جونسون>:  أحد األمثلة الشّيقة التي 

تناولتها مع <أندرو> يشكل وسيلة إليجاد 
حل ملسافة »امليل األخير« في توصيلية 
الشبكات)4(. وهو حرفيا امليل األخير بني 

من هو؟
<D .B. جونسون> 

تخصصه/ما يشغله:
مسؤول االستشراف ومخطط تقاني

أين؟
لدى الشركة إنتل

تتركز أبحاثه على
التنبؤ باملستقبل - إنه مسعى يجمع بني 

علم احلاسوب وعلم االجتماع

الصورة الكاملة
في عام 2020، لن يشعر مستخدم 

احلاسوب على اإلطالق أنه يستخدم 
حاسوبا.

باختصار
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محور الشبكة ومنزلك أو الشقة السكنية 
التي تقيم فيها. تخّيل اآلن أننا استطعنا 
ال  أن نهندس متعضيا بحيث يصبح ُموحَصِّ
ممتازا إلش������ارة اإلنترن������ت تلك، وبحيث 
يتس������م بتوصي������ل أفضل م������ن الكبالت 
واألس������الك النحاس������ية التي نستخدمها 
ف������ي يومنا هذا. وكل م������ا علينا القيام به 
اآلن هو أن نرّكب متعضينا الصغير بني 

وكل مرة يأتي إلّي ش������خص وينفرد بي 
جانبا ويقول: »أن������ت تعرف متام املعرفة 
أن س������بب اهتمامي بعلم اإلنساالت هو 
اإلنســـالة)C3PO )2، ألي������س كذلك؟«، لقد 
أصبحت أقوم بدور املعتحَِرف بالنسبة إلى 
بعض األش������خاص. فما أفعله إزاء ذلك 
هو أنني ببس������اطة أمسك بيد الشخص 
ال������ذي يخاطبن������ي وأقول ل������ه: »ال بأس، 

فلست الوحيد في ذلك.«
فاخلي������ال العلمي ُيلهم األش������خاص 
ويوحي إليهم مبا هم يقدرون على فعله. 
إنه يستحوذ على مخيلتهم، مما ينطوي 

على أهمية بالغة لتطوير تقانة أفضل.

)SA(:  كيف أصبحَت مسؤوال عن 
مهمة االستشراف لدى الشركة إنتل؟

<جونسون>: لقد كان التنبؤ باملستقبل - 

وهو مج������ال يجمع بني علم احلاس������وب 
وعلم االجتماع - عمال أمارس������ه كجزء 
من مهامي املتعلقة مبش������اريع الش������ركة 
إنتل. وقبل أن أتوّلى مهمة استش������راف 
املس������تقبل، كن������ت أعم������ل في الش������ركة 
إنتل مهندس������ا معماري������ا معنيا باخلبرة 
االس������تهالكية. وه������و عمل ش������بيه بعمل 
مهندس البرمجيات أو الدارات املتكاملة، 
عدا أنن������ي كنت أق������وم بتصميم اخلبرة 
الكامل������ة التي ي������ود الن������اس امتالكها. 

منزلك ومحور الش������بكة تلك حتى نتمكن 
م������ن حتميل األفالم الس������ينمائية العالية 

الوضوح ليال نهارا ودون توقف.
ولك������ن كيف نفع������ل ذلك؟ حس������نا، 
ماذا لو قمنا بتهج������ني متعضينا الفائق 
التوصيل مع بذور األعشاب بحيث يبدو 
شكله كالعشب وينمو كالعشب ويحافظ 
عليها كما يحافظ على العش������ب. تخيل 
أنك ترى في كل مكان عش������با ميكن أن 
يكّون ش������بكة متداخلة وفائقة التوصيل 
تنقل خدمة اإلنترنت إلى أي مكان تنمو 
فيه. ناهيك عن كونها ش������بكة حّية! فكل 
من قام يوما ما باالعتناء بحديقة عشبية 
خضراء يعل������م علم اليقني أنه إذا اعتنى 
بها بش������كل صحيح، فإنها بكل بساطة 
س������تنمو وتس������تمر بالنمو. وق������د باتت 
صيانة احلدائق اخلضراء عملية مطابقة 
لصيانة الشبكات. وأضحى بإمكان هذا 
الوسط العشبي املمتد على طول الشريط 
األوس������ط من الكثير من الطرق السريعة 
في العالم أن يتحول إلى طريق س������ريع 

للمعلومات بكل ما للكلمة من معنى!

)SA(:  كيف ميكن أن يؤثر اخليال 
العلمي في البحث والتطوير في 

العالم احلقيقي؟
<جونســـون>:  ثمة تاريخ تعايشـــي)1( 

فاملهندس املعماري املتخصص باخلبرة 
االستهالكية هو مهندس ومصّمم في آٍن 
مع������ا يخترق بنظره مس������افة زمنية تزيد 
على خمس أو عشر سنوات ليتكهن مبا 
سيكون عليه مثال تصميم املعاجلات ذات 
 ،)3()SOC( النظم احملتواة ضمن الشيبات
وهو النوع اجلديد من الش������يّبات التي 
جتمع مع������ا بعامل ش������كل أصغر ]أي 
بأبعاد أصغ������ر[. وقد س������اعدنا التنبؤ 
باملس������تقبل على طرح أس������ئلة عس������يرة 
على أنفسنا حول مستقبل التقانة وعلى 
تخّيل األشياء التي علينا بناؤها. وعليه، 
قال لي <J. راتنر> ]رئيس قس������م التقانة 
في الش������ركة إنت������ل[: »إنن������ا نعتقد أنك 
يجب أن تكون مسؤول االستشراف في 
الشركة إنتل.« فقلت: »مستحيل.« فتلك 
مس������ؤولية ضخمة، ال س������يما في مكان 

مثل الشركة إنتل.
وكان ما يريده <جاس������نت> مني في 
تلك اللحظة ه������و االنطالق إلى اخلارج 
نحو الناس والشروع في التحدث معهم 
عن املستقبل. صحيح أن أحاديث جّمة 
كانت تدور فيما بيننا نحن االثنني، ولكننا 
لم نكن نتطرق باحلديث عنها مع آخرين 
خارج الش������ركة. وفي األس������بوع الذي 
ت������ال ذل������ك ]2010/6/30[ أصدرنا كتابا 
بعنوان »مس������تقبل الشاش������ة: مستقبل 
الترفي������ه واحلوس������بة والتجهيزات التي 
نتعلق بها)4(،« وه������و كتاب يعالج قضية 
التقانة في ع������ام 2015. وقد مثلت أمام 
الصحافيني وحتدثت إليهم. فقالوا لي، 
جميعهم تقريب������ا: »ال ريب في أنك أنت 
املس������ؤول عن االستشراف في الشركة 
إنت������ل.« فأدركت في تل������ك اللحظة أنني 

حصلت على الوظيفة فعال.

غني ب������ني اخلي������ال العلم������ي واحلقائق 
العلمية - فاخليال العلمي ينّم عن حقائق. 
ولدي محاض������رات كثي������رة تناولُت فيها 
الذكاء االصطناعي وعلم اإلنســـاالت)2(، 
وتطرقت باحلدي������ث عن اإللهام والطريقة 
الت������ي ميكنن������ا به������ا اس������تخدام اخليال 
العلمي لتحري������ك هذه األفكار ونقلها من 
م������كان إلى م������كان آخ������ر والتالعب بها. 

»املستقبل هو دائم احلركة - وليس مجرد نقطة 
موجودة هناك نسعى إلى بلوغها ونشعر بأن ال حول 

لنا وال قوة لفعل أي شيء حيالها.«

)symbiotic history )1، أو: تاريخ تكافلي.
)robotics )2 أو إنس������الية: إنس������الة نحت من إنسان آلي 

robot =
system-on-a-chip )3(

 Screen Future: The Future of Entertainment, )4(
Computing and the Devices we Love
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مراجع لالستزادة

)SA(:  كيف يتناسب دورك كمتكهن 
باملستقبل في الشركة إنتل مع ما 

تقوم به الشركة كجهة مصنعة 
للمعاجلات امليكروية )الصغرية(؟

<جونسون>:  إنني أحتل اخلط األمامي 

ف������ي خريط������ة الطريق اخلاص������ة بتطور 
الشركة. وبذلك فأنا أعمل مع الكثيرين 
من مصممي الشبكات في العالم. وهم 
يذكرونن������ي كل عام بض������رورة التفكير 
مبا س������يحدث في عام 2020 على سبيل 
املث������ال. فأبتكر من������اذج أتخّيلها للطابع 
الذي س������تتخذه اخلبرة حينذاك، وكيف 
سيبدو استخدام احلاسوب بالنسبة إلى 
ناظريه في عام 2020. ومبا أن الش������ركة 
إنتل هي شركة هندس������ية، فإنني أبادر 
إلى حتويل ذلك إل������ى متطلبات وقدرات 
خاصة بالش������يّبات التي نصنعها. وقد 

بلغت اآلن في عملي عام 2019.

)SA(:  كيف تضمن أن تكون األفكار 
التي تطرحها ملستقبل الشركة إنتل 

متوافقة مع االجتاه الذي يحبذ 
صانعو التجهيزات )أّبل ودّل، وغيرها( 

ممن يستخدمون شيّبات إنتل في 
حواسيبهم، أن تسلكه منتجاتهم؟

<جونسون>:  إن اخل�ط���وة األول�ى ف�ي 

العملي������ة التي أخوضها تتن������اول أمورا 
تتعل��ق بعل�م االجتم������اع. ول�دين�ا ع�لم�اء 
في اإلتنوگرافيا)1( واألنتروبولوجيا)2( 
يعملون ف������ي املقام األول على دراس������ة 
البش������ر. ولذلك ف������إن جمي������ع األعمال 
املتعلق������ة بالتنبؤ باملس������تقبل التي أقوم 
به������ا تنطلق عملي������ا من الفه������م العميق 
البش������ر الذين هم املس������تخدمون  لبني 
للتقانة في نهاية األمر. ومن ثّم نلج ِعلم 
احلاسوب وأنكّب بعد ذلك على النمذجة 
اإلحصائية، فأبدأ بوضع مناذج تصّور 
الشكل الذي سيتخذه املستقبل، وهكذا 

أهرول منطلقا في إجناز أعمالي.
يتجس������د جزء كبير م������ن عملنا في 
اخل������روج إلى املأل والتح������دث ليس إلى 

زبائننا فحسب بل إلى النظام التفاعلي 
األوسع املتمثل باحلكومات واملؤسسات 
العس������كرية واجلامعات. فأطرح عليهم 
األس������ئلة التالية: »في أي اجتاه تس������ير 
األمور؟ وكيف سيبدو لشخص ما خوض 

جتربة مستقبل من هذا القبيل؟« 

)SA(:  هل لك أن تعطي مثاال واحدا يدل 
على الطريقة التي قد أسهم أو قد ُيسهم 

بها التطّلع إلى املستقبل في تصميم 
منتج من جتهيزات الشركة إنتل؟

<جونســـون>:  إنن������ا ال نكتف������ي فق������ط 

بالتس������اؤل عن الكيفية الت������ي جنعل بها 
الشيّبات أصغر حجما وأكثر سرعة وأقل 
سعرا. فما نسأله اآلن هو: ما الذي يبتغي 
املرء حتقيقه من استخدامه للجهاز؟ وما 
هي طبيعة اخلبرة النهائية املنشودة؟ وما 
هي األمور التي ستستحوذ على مخيالت 
الناس؟ لقد كتبت في »مستقبل الشاشة)3(« 
عن مستقبل تكون فيه األجهزة احلاسوبية 
املتعددة موصولة معا، وتعمل جميعها معا 
بحيث يكاد املستهلك ال يشعر بوجود أي 
فرق بني حاسوبه الشخصي أو تلفازه أو 
هاتفه الذكّي. فبالنس������بة إلى األشخاص، 
ال تعدو املس������ألة عن كونها مسألة تتعلق 
بالشاش������ات: شاش������ات مختلفة توّفر لنا 
نفاذا إلى سبل التسلية والترفيه وتوصلنا 

باألشخاص الذين نحبهم.

)SA(:  هل يساعدك االنخراط في 
الكتابة التخيلية على عملك اليومي؟

<جونســـون>:  لس������نوات ع������دة، كانت 

الكتابة في مج������ال اخليال العلمي جزءا 
ال يتجزأ من املستقبل. وقد استخدمتها 
في الشركة إنتل الستكشاف املضامني 
واملالبسات البشرية والثقافية واألخالقية 
للتقانات التي نصممها. فهذه القصص 
أو النم������اذج األولي������ة للخي������ال العلم������ي 
تستخدم في الغالب كجزء من مواصفات 
املنتج النهائي - أي دفتر الشروط الذي 
املعني  والفري������ق  للمهندس������ني  يش������رح 

بالتطوي������ر األم������ور التي يتع������ني بناؤها. 
كما أن بع������ض األدمغة العلمي������ة الفذة، 
مث������ل <A. أينش������تاين> و<R. فاميان>، قد 
اس������تخدموا اإلبداع وخيالهم كجزء من 
منهجهم العلمي. فحني أكتب في اخليال 
العلمي مس������تندا إلى حقائق علمية، فإن 
ذلك يزّودن������ي حقا ب������أداة فّعالة البتكار 
وتكوين تقانات مصممة بش������كل أفضل 
لتناس������ب بني البشر. كما أن املهندسني 
مولع������ون باخليال العلم������ي، ولذلك فإنه 
ميثل بالنسبة إليهم وسيلة بارعة للخروج 
بتنبؤات مستقبلية للسنوات العشر إلى 

اخلمس عشرة القادمة.

)SA(:  ما هو أكثر االعتقادات اخلاطئة 
شيوعا بني الناس حيال املستقبل؟

<جونســـون>:  يعتقد كثير من الناس أن 

املس������تقبل هو أمر معّد س������لفا. فيقولون: 
»أنت معنيٌّ باالستش������راف، فهات زودنا 
بتنبؤات.« ولكن املس������تقبل يتس������م بدرجة 
من التعقيد تفوق ذلك. فهو دائم احلركة - 
وليس مجرد نقطة ثابتة هناك نس������عى إلى 
بلوغها ونشعر بأن ال حول لنا وال قوة لفعل 
أي ش������يء حيالها! فاملستقبل هو محّصلة 
األفع������ال التي يقوم بها البش������ر يوما بعد 
ي������وم. ولذلك يتعني على الناس املش������اركة 
الفعالة في صناعة ذلك املس������تقبل. وخير 
طريقة للتأثير في املس������تقبل هو التحدث 

عنه مع أسرتك وأصدقائك وحكومتك.  <
<L. گرينماير>، محرر مشارك
لدى مجلة ساينتفيك أمريكان 

)1( ethnography: ِعل������م وصف األع������راق )أو األجناس( 
البشرية.

)anthropology )2: ِعل������م يبح������ث ع������ن أصل اإلنس������ان 
وثقافته.

Screen Future )3(
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ة بالغة الشدة)٭( إزاحة ُغمَّ
مضادات االكتئاب املتوفرة حاليا ال ترقى إلى ما هو منشود.

فمفعولها قد ال يبدأ بالعمل إال بعد أسابيع وقد يفشل عند الكثيرين.
والباحثون يسعون جاهدين إلى استكشاف بدائل دوائية أفضل.

<R. مارانتزهينيگ>

تناولت امرأة ش������ابة، تبنت االس������م املس������تعار »األخطبوط 
العنبي«، مضادات االكتئاب ملدة ثالث س������نوات بهدف معاجلة 
القل������ق والذعر بش������كل رئيس������ي. وفي خضم س������ردها لقصة 
كفاحها في موقع إلكتروني يسمى »مشروع التجربة«، ذكرت 
أنها أخذت الدواء پاكس������يل Paxil، وهو أح������د األدوية املثبطة 
إلعادة امتصاص الســـيروتونني انتقائيا )SSRI()1( الشائعة 
االس������تخدام. ومن ثم أقلع������ت عنه أخيرا لكون������ه أزال رغبتها 
 ،Xanax اجلنسية بالكامل. واستعاضت عنه بالدواء كزاناكس
وه������و دواء مضاد للقلق أعاد إليها رغبتها اجلنس������ية، غير أن 
أعراض االكتئاب عادت إليها من جديد. ولذلك عادت إلى تناول 
الدواء پاكس������يل مجددا، ثم استعاضت عنه بالدواء ليكساپرو 
Lexapro )وهو أحد األدوية املثبطة SSRI(، ثم بالدواء پريستيك 

Pristiq، وهو مصنف كدواء قريب ملضادات االكتئاب، وحتديدا 

مجموعة األدوي������ة املثبطة إلعـــادة امتصاص الســـيروتونني 
والنورإبينفريـــن )SNRI()2(. وعندما كتبت قصتها في املوقع 
كانت تتعاط������ى دواء آخر من فئة األدوي������ة املثبطة SSRI، وهو 
زولوف������ت Zoloft إضافة إلى الدواء ولبوترين Wellbutrin )وهو 
قريب من فئة األدوية املثبطة SNRI ويؤثر في كل من الدوبامني 
والنورإبينفرين( بهدف معاكسة تأثير الدواء زولوفت اجلانبي 
امل������ؤدي إلى تثبيط الرغبة اجلنس������ية. وق������د ذكرت في النص: 
»ل������م أحلظ فارقا ُيذكر من خالل اس������تخدام الدواء ولبوترين، 
إال أنني أس������تخدم احلد األدنى من اجلرعات حاليا، سأذهب 

إلى معاجلي النفس������ي األس������بوع القادم، وق������د يزيد من هذه 
اجلرعات، من يعلم؟«

ميث������ل هذا أس������لوب وص������ف األدوية املض������ادة لالكتئاب 
النموذجي، الذي يعتمد على التجربة واحملاولة وهذا األسلوب 
ليس مقتصرا على معاجلة االكتئاب، بل يش������مل اضطرابات 
أخرى كالتي ل������دى األخطبوط العّنب������ي األزرق )مدونة النص 
اإللكتروني(. واس������تخدام هذا األسلوب »يش������عر املرء وكأنه 
لوح رمي dartboard«، هذا ما دّونه <A. س������ولومون> في كتابه 

.The Noonday Demon املحَْعلم« حول االكتئاب اجِلّنّي ظهرا«
ليس������ت األعراض اجلانبية املزعجة هي السبب الوحيد 
لتبني أس������لوب لوح الرمي، فاألدوية التي تنتمي إلى فئتي 
األدوية املثبطة SSRI و SNRI اللتني س������يطرتا على س������وق 
مضادات االكتئاب منذ إدخالهما في الثمانينات والتسعينات 
من القرن املاضي، عجزت عن مساعدة اجلميع، وهي تفشل 
عندما يقارب الثلث من مجموع املستخدمني. والدواء الذي 
يبدو ناجعا اليوم قد يفشل في مساعدة املرضى غدا. كما 
ق������د يتطلب ظه������ور مفعول الدواء عدة أس������ابيع، وهي فترة 
انتظ������ار قد تك������ون ذات عواقب وخيم������ة. إذ تبني من خالل 
تقرير نش������ر عام 2006 في مجلة الطب النفس������ي األمريكية 

ّم = حزن، كرب. ة، من غحَ )٭( LIFTING THE BLACK CLOUD، ُغمَّ
selective seotonin reuptake inhibitors )1(

serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors )2(

باختصار
الكبيرة قليلة.

وحت������اول جهات حكومية ومختبرات جامعية، إضافة إلى ش������ركات 
صيدالني������ة صغيرة، التعويض عن هذا النقص، وقد توصلت إلى بعض 

املؤشرات الواعدة.

حتتاج مض������ادات االكتئاب احلالي������ة إلى أس������ابيع للتأثير. وقد 
تفش������ل عند بعض األفراد بش������كل تام كما قد يتوق������ف تأثيرها املفيد 
الحق������ا. وهناك حاجة إل������ى أدوية ذات مفعول س������ريع وتلك ذات آلية 
عمل مختلفة، إال أن األدوية قيد الدراس������ة في الش������ركات الصيدالنية 

املجلد 28 العددان 8/7
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أن االنتحار لدى املس������نني املكتئبني )بعم������ر 66 فما فوق( 
يزداد خمس مرات خالل الش������هر األول من العالج مقارنة 

باألشهر الالحقة. 
وم������ن الواضح أن املرضى يحتاج������ون إلى مضاد اكتئاب 
يعمل بش������كل أسرع وأفضل. غير أن خطوط األدوية اجلديدة 
قيد االختبار قد أوش������كت على النض������وب. في الواقع، أعلنت 
ش������ركات كبرى مث������ل گالكسوس������ميث كالين في الس������نتني 
املاضيتني عن عزمها التخلي عن تطوير أدوية نفس������ية بسبب 

تكلفتها الكبيرة وصعوبة إيجادها واملجازفة املقترنة بذلك.
يحاول بعض العلماء العاملني في املؤسس������ات احلكومية 
وأولئ������ك ف������ي املختب������رات األكادميية أو في ش������ركات األدوية 
الصغيرة اس������تدراك هذا اجلانب املهمل ف������ي تطوير األدوية. 
ويبقى أمر جناح هذه املس������اعي قيد التس������اؤل حاليا، إال أن 
توفر أدوية جديدة في هذا النطاق سيخدم خمسة عشر مليون 
مكتئب ينتظ������رون بلهفة. الكثير منهم يعال������ج اآلن دون فائدة 
تذكر باس������تخدام طرائق كاملعاجلة باحلديث talk therapy أو 
بوصف أدوية غير ناجعة، وبعضهم يائس ويحاول أي ش������يء 
ميكن أن يخفف األلم النفس������ي، حتى إن بعضهم قد يلجأ إلى 
وسائل عالج قيد التجربة؛ كوضع إلكترودات على الرأس، أو 

حرق فجوات في الدماغ.

السعي نحو السرعة)٭(
عمل الباحثون الذين ينش������دون العثور على مضادات اكتئاب 
س������ريعة املفعول، على دراس������ة مركبات معروفة بقدرتها على 
حتس������ني املزاج بس������رعة البرق، آملني ب������أن يقودهم ذلك إلى 
تعرف آلية عملها السريعة مقارنة باألدوية املثبطة  SSRI، تلك 
التي تعمل على رفع مس������توى السيروتونني )ناقل عصبي في 

الدماغ(. ويعد الكيتامني أحد هذه املركبات.

إن الكيتامني دواء مخدر ومسكن يستخدم كعقار ترويحي 
ومعروف للعموم باس������م اخلاص special K K. وبإمكان هذا 
الدواء - إضافة إل������ى تأثيراته األخرى - التأثير في الوعي 
وأن يسبب الهلوس������ة. وتبني من خالل جتارب أجريت على 
القوارض أن له تأثيرا ُس������ّمّيا ف������ي اخلاليا العصبية، وهذا 
يجعله إجماال مرش������حا غي������ر مثالي كمض������اد اكتئاب. إال 
أن الكيتامني أثب������ت جدارة كبيرة كمركب يس������مح باختبار 
فرضيات حول تس������ريع مفعول األدوي������ة املضادة لالكتئاب. 
وقد بني كل من <R. دومان> و<G. أگاجانيان> وزمالئهما من 
جامعة ييل أن حقن جرذان املختبر مبادة الكيتامني يؤدي إلى 
 synapses زيادة إنتاج البروتينات الضرورية لتشكيل مشابك
عصبية جديدة )نقاط االتصال التي تنتقل فيها اإلش������ارات 
ب������ني اخلاليا العصبي������ة( في قشــــرة الدماغ قبــــل اجلبهية 
prefrontal cortex، ويتم ذلك في غضون ساعتني من احلقن. 

واملع������روف أن خلال يصيب هذه املنطقة م������ن الدماغ والتي 
تقع خلف العني مباش������رة لدى املرضى املصابني باالكتئاب. 
وبعد مضي أربع وعشرين ساعة على حقن الكيتامني، تبدأ 
اجلرذان ببرعمة أش������واك مش������بكية عصبية جديدة، وتبدو 
كف������روع في »برتقالة عي������د امليالد« على ط������ول التغصنات 
dendrites، والتي متثل استطاالت اخللية العصبية املستقبلة 

لإلش������ارات من العصبونات neurons األخ������رى. إن زيادة 
عدد األش������واك تزيد من س������رعة انتقال اإلشارات العصبية 
باضطراد. وتبني في جتارب كل من <دومان> و<أگاجانيان> 
أن زيادة أشواك املشابك العصبية تؤدي إلى انحسار معالم 
الس������لوك املرتبط باالكتئاب )كالتخلي عن األنش������طة املزاولة 

عادة( لدى حيوانات التجارب.
ويق������ول <دومان>، ال������ذي يدير مختبر ييل للطب النفس������ي 

IN SEARCH OF SPEED )�(

Robin Marantz Henig

<هينگ> كاتبة مس������اهمة في مجلة نيويورك تاميز، وهي مؤلفة 

أيضا. ومن مؤلفاته������ا حديثا أطفال الپاندورة Pandora: كيف 
أقلع طفل األنبوب األول ثورة اإلجناب. وهي تعمل حاليا على 
تأليف كتاب بعنوان »عش������رون ش������يئا،« وتشاركها في تأليفه 

ابنتها <سامنثا>.

املؤلف
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اجلزيئي: »في الس������نوات العش������ر املاضية أو مايقارب ذلك، 
أظه������ر الكثير من األبح������اث أن حاالت االكتئ������اب تترافق مع 
ضمـــور atrophy وليس منوا في قش������رة الدماغ قبل اجلبهية 
ويالحظ ذلك ف������ي احلصـــني hippocampus أيض������ا.« ويقول 
أيضا: »يس������تطيع الكيتامني أن يوقف سريعا هذا الضمور،« 
ويعيد احلال إلى س������ابق عهده. فيما يبقى حتديد سرعة هذه 
العملي������ة حالي������ا موضع بحث وتقٍص. فعلم������اء ييل يفحصون 
أدمغة جرذان بعد مضي س������اعات قليل������ة من حقن الكيتامني 
للنظر في إمكانية حدوث تزايد سريع في أشواك املشابك، أي 

قبل مضي أربع وعشرين ساعة من احلقن.
لقد أظهرت أبح������اث إضافية ُطبقت على مجموعة مختلفة 
من اجلرذان املصابة باالكتئاب، كيفية منو أش������واك املشابك 
بفعل الكيتامني: إذ تبني أن ذلك يتم من خالل تنش������يط إنزمي 
يس������مى ب� mTOR ف������ي العصبونات. وقد اكتش������ف <دومان> 
وزمالؤه ه������ذه العالقة من خالل إعطاء اجل������رذان دواء يثبط 
نشاط اإلنزمي. إذ إن تثبيط اإلنزمي لم يؤد إلى التغيير املالحظ 
عند اجل������رذان بعد إعط������اء الكيتامني جل������رذان ُأُجري فيها 
التثبيط. ولم يعمل الكيتامني على تنمية الش������وك املشبكي أو 
على عكس السلوك املشابه لالكتئاب. وبعبارة أخرى، وجود 
إنزمِي mTOR فعاٍل ش������رٌط ضروري كي يعمل الكيتامني على 

برعمة األشواك املشبكية.
ونظرا لكون الكيتامني مركبا أخطرحَ من أن ُيسمح باستخدامه 
روتيني������ا ك������دواء، دأب الباحثون على التحري عن منش������طات 
mTOR أخرى. كانوا يعلمون أن الكيتامني يحرض اإلنزمي من 

خالل منع الگلوتامات )الناقل العصبي الرئيس������ي االستثاري 
في الدماغ( من التأثير في جزيء مس������تقبل خاص – يسمى 
باملستقِبل NMDA - يقع على سطح العصبونات. لذلك عملوا 
على اختبار مثبط آخر للمس������تقبل NMDA ووجدوا أنه فعال 
أيضا في تنش������يط اإلنزمي mTOR، وعمل على حتفيز تش������كل 
األشواك العصبية سريعا، مما أدى إلى ظهور مفعول مضاد 
لالكتئ������اب في اجلرذان. يقول <دوم������ان> إنه وزمالءه يبحثون 
اآلن في فعالية مركبات أخرى تعمل على تثبيط املس������تقبالت 
NMDA للنظر في إمكانية استخدامها كمضاد اكتئاب سريع 

املفعول وآمن.
هناك مركب آخر يعمل على حتسني املزاج بشكل سريع مثل 
الكيتامني موجود في السوق لغاية أخرى، وهو السكوپوالمني 
scopolamine، هذا الدواء يب������اع كلصاقة جلدية ملعاجلة دوار 

الس������فر. يؤثر الس������كوپوالمني في دارات دماغ غير تلك التي 
يؤثر فيها الكيتامني، فهو يعيق ارتباط الناقل العصبي أستيل 
كول������ني – ذي العالقة باالنتب������اه والذاكرة - بجزيئات معروفة 

.muscarinic باسم املستقبالت املسكارينية
منذ س������بعينات القرن املاضي، كان معروفا لدى الباحثني 
أن تغييرا في نشاط األستيل كولني في الدماغ ميكن أن يقود 
إل������ى حالة االكتئاب، إذ تبني أن إعطاء مرضى اخللل الثنائي 
 mania مم������ن يتأرجحون بني حالة الهـــوس ،bipolar القطـــب
وحالة االكتئاب، دواء يحفز انتقال إش������ارة األستيل كولني في 
طور الهوس يؤدي إلى ظهور أعراض االكتئاب التي تتمثل في 
مزاج س������يىء وحالة المبـــاالة lethargy، ويتم ذلك في غضون 
س������اعة واحدة من إعطاء الدواء. كما أن إعطاء دواء يزيد من 
ِملحَ على  مستوى األستيل كولني في الدماغ ملرضى االكتئاب عحَ

زيادة حدة االكتئاب لديهم.
من املنطقي إذن أن يبحث العلماء في معرض س������عيهم عن 
مضاد اكتئاب إلى إيجاد وس������ائل لتثبيط األستيل كولني، إال 
أن هذه املساعي املبكرة توقفت في تلك احلقبة نتيجة لالهتمام 
الكبي������ر بالناقل العصبي ســـيروتونني serotonin. في الواقع 
ظن العديد من أطباء النفس أن ما جعل أدوية فئة SSRI فعالة 
هو أنها ال تس������تهدف الدارات الدماغية التي تعتمد األس������تيل 
كولني. وقد عملوا الحقا على إهمال األس������تيل كولني ظانني أن 
ملضادات االكتئاب القدمية آث������ارا جانبية كثيرة نتيجة لكونها 
تؤثر ف������ي املنظوم������ة الكولينيـــة cholinergic )على عكس فئة 
األدوية املثبطة SSRI( وبشكل خاص املستقبالت املسكارينية 
التي متثل إحدى مجموعات مس������تقبالت األستيل كولني التي 

تنتشر في الدماغ كله. 
لذا، فإن إيجاد دواء مضاد لالكتئاب يعمل بش������كل نوعي 
على املستقبالت املس������كارينية بفعالية وسرعة، دون أن تكون 
له أعراض جانبية كثيرة، كان رأيا مخالفا للتصور الس������ائد. 
وم������ع ذل������ك، هذا هو ما يأم������ل به بعض الباحث������ني من مركب 

السكوپوالمني)1(.
وفي دراس������ة شملت 22 مريضا ُش������خص لديهم اكتئاب، 
وجدت <M. فوري> ]وهي باحث������ة لدى املعهد الوطني للصحة 
الذهنية في ف������رع الفيزيولوجيا املرضية واملعاجلة التجريبية[ 
وزمالؤه������ا أن الس������كوپوالمني إذا ُأْعِطيحَ وريدي������ا فإنه يزيل 
األع������راض في غضون ثالث������ة أيام. وهي ف������ي الواقع، تقول: 
نا املرضى عامة متلكهم ش������عورا أفضل لدى االستيقاظ  »أبلحَغحَ
بدءا من اليوم التالي.« وفي نهاية هذه الدراسة، أي بعد مرور 
أربعة أس������ابيع، أظهر ما يقارب من ثلثي عدد املرضى حتسنا 
ملحوظا في حدة أعراضهم بل وش������في نصفهم. واستمر هذا 
التأثير املفيد ملدة أس������بوعني بعد أخ������ذ اجلرعة األخيرة. وقد 
أمكن تكرار هذا املفعول األخير على اثنني وعش������رين مريض 

scopolamine )1(
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اكتئاب آخرين.
ويأمل املعهد الوطني للصحة الذهنية بالعثور على ش������ركة 
صيدالنية تعمل على إجراء االختبارات والتجارب الس������ريرية 
الضرورية إليصال الس������كوپوالمني إلى سوق الدواء كمضاد 
اكتئاب ذي فعالية سريعة. وتقول <فوري>: »خاب أملها« لعدم 
وج������ود من يقبل بتبني هذا الدواء حت������ى اآلن؛ ذلك ألنها كما 

تقول »أنا أرى مدى فعالية هذا الدواء عند الناس.«
متث������ل كيفية إعطاء ه������ذا الدواء عقبة أم������ام تبنيه. فإعطاء 
الس������كوپوالمني وريديا، كما يفعل حاليا بعض أطباء التخدير 
في خليط املخ������درات، إجراء غير عملي. واس������تخدام لصاقة 
جلدية اليس������مح ببلوغ املستوى املطلوب في الدم، أما إعطاؤه 
فمويا في������ؤدي إلى القض������اء على معظم الس������كوپوالمني في 
اجله������از الهضمي. وتعمل <فوري> حالي������ا على إيجاد طريقة 

إلعطاء الدواء بطريقة تكون عملية وفعالة في الوقت ذاته.

حل لباقي األمور)٭(
النقيصة الرئيس������ية األخ������رى للجيل احلال������ي من مضادات 
االكتئاب، إضاف������ة إلى الفترة الالزمة لبدء التأثير املس������اعد 
أو املفيد هو كونها غير فعالة عند بعض األش������خاص. ويركز 
الباحثون في مواجهة هذه اإلشكالية على وسائل عدة جديدة 
في س������ياق إيجاد حلول مناس������بة. فبعضهم يختبرون صنفا 
آخر من مس������تقبالت األستيل كولني يعرف باسم املستقبالت 
النيكوتينية )سميت كذلك لكونها تستجيب أيضا للنيكوتني(. 
ويبحث علم������اء في الش������ركة تارگاس������يپت Targacept ]وهي 
ش������ركة صغيرة صيدالنية حيوية في وينس������تون سالم[ على 
وج������ه اخلصوص ف������ي دواء جتريبي يس������مى TC-5214 يثبط 
بش������كل نوعي املس������تقبل النيكوتيني. إنهم يأملون بتس������ويق 
املادة كعالج مكمل في حال فشل مضاد االكتئاب وحده في 

إنقاص األعراض.
وفي دراس������ات أولية شملت 265 شخصا مت إعطاء الدواء 
TC-5214 أو دواء غف������ل placebo مل������ن ل������م يس������تجيبوا للدواء 

سيتالوبرام )سيليكسا celexa( من الفئة SSRI. وفي عام 2009 
بينت الشركة تارگاسيپت أن األفراد الذين تناولوا سيتالوبرام 
والغفل حتسنوا مبقدار 7.75 نقطة وفقا ألداة التقييم املعيارية 
)س������لم تقييم هاملتون لالكتئاب(، فيما حتس������ن أولئك الذين 

تناولوا سيتالوبرام والدواء التجريبي مبقدار 13.75 نقطة.
وقد وقعت الش������ركة اس������ترازينكا AstraZeneca مع الشركة 
تارگاس������يپت Targacept عقدا إلجراء دراسات أكثر استفاضة 
ح������ول فعالية هذا ال������دواء )اختبارات املرحل������ة الثالثة من إنتاج 
 ،TC-5214 األدوي������ة( حيث يج������ري إعطاء دواء غف������ل أو املركب

إضاف������ة إلى مضاد االكتئ������اب األصلي. ونتج من الدراس������تني 
اأُلوليحَنْي اللتني شملتا ما مجموعه 614 فردا نتائج مخيبة لآلمال 
)ال وجود لتحسن مقارنة بالغفل اعتمادا على عالمات االكتئاب 
وذل������ك بعد ثمانية أس������ابيع(. غير أن الش������ركتني تارگاس������يپت 
واسترازينكا مس������تمرتني في إجراء دراس������تني أخريني لتقييم 
الفعالية، وسيش������مل ذلك أكثر من 1350 ف������ردا في مراكز عدة 
حول العالم، كما ستتم دراس������ة السالمة الطويلة املدى للدواء. 
تأمل الشركتان بإرسال طلب بتسجيل املركب TC-5124 كدواء 
جديد ل������دى إدارة الدواء والغذاء األمريكي������ة وذلك في النصف 

الثاني من عام 2012.

الوضع باألرقام

A SOLUTION FOR THE REST )�(
A Huge Gap )��(

الفجوة الكبرى)٭٭(
تؤكد بيانات data مأخوذة من االختبار Satr*D الذي شمل مراقبة مفعول 
العالج الدوائي في ثالثة آالف مريض، احلاجة املاســـة إلى مضاد اكتئاب 
أفضل. وبينت النتائج املنشـــورة في عـــام 2006، أنه على الرغم من مفعول 
األدويـــة املفيـــد لـــدى العديـــد من البشـــر إال أن جـــزءا كبيرا مـــن املرضى ال 
يستجيب بشكل كامل للدواء أو ينتكس بعد مضي فترة من الزمن. كما أن 

األدوية حتتاج إلى عدة أسابيع كي تصل إلى ذروة فاعليتها.
دواء  املرضـــى  إعطـــاء  فـــي  االختبـــار معقـــدا، ويتمثـــل جوهـــره  كان 
السيتالوبرام )سليكسا Celexa( وهو مثبط إلعادة امتصاص السيروتونني، 
وهي فئة األدوية األكثر استخداما حاليا. ومت توفير عالجات بديلة ألولئك 
الذين لم يفدهم الدواء عموما، ومتثل ذلك في تعديل اجلرعات وصوال إلى 
ثالث مرات كحد أقصى. ومتت متابعة املرضى الذين استفادوا من العالج 

ملدة سنة مع إبقاء املعاجلة املستمرة.
وتبني البيانات في األســــفل نتائــــج املرحلة األولى من االختبار العالجي 
باستخدام سيتالوبرام. عموما ُشِفَي 67% من املرضى الذين مروا عبر جميع 
مراحــــل االختبــــار )على األقل مــــرة واحدة(. إال أنه لوحظ أن نســــبة املرضى 

الذين استفادوا تناقصت في كل مرحلة الحقة، وازداد احتمال النكس.

االستجابة ملضاد االكتئاب
شفي 37% من األفراد املعاجلني، ومت 
ذلك وسطيا بعد مضي 6.3 أسبوع. 
)ومت حساب الذين شفوا من بني الـ 

49% ممن استجابوا، أي ممن تناقصت 
أعراضهم مبقدار النصف(.

.Star*D احلالة األفضل: نتائج املرحلة األولى من العالج باستخدام دواء

مكتئب سريريا لم يشارك بعض 
من أظهروا 

استجابة في 
عملية املتابعة 

follow up

استجابة ناقصة
شفي )زالت األعراض عمليا(
انتكس خالل املعاجلة املستمرة

نسب الُنكس
34% من املرضى ممن شفوا 
عند بداية املعاجلة املستمرة 

أصيبوا بأعراض اكتئاب 
خالل سنة.
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 neurons في العصبونات dendrite يتفرع من التغصن
ســـريعا ش������وكة spine جديدة )في األعلى( وهي ُبنى 
تســـتقبل إشـــارات من األعصاب األخرى – )املخطط 
البيانـــي( في اجلـــرذان التي أعطيـــت الكيتامني. 
وتفســـر هذه االســـتجابة حتســـن مزاج 
أفـــراد مكتئبـــني بفعل هذه املـــادة بعد 
مضي ساعات فقط على تعاطيها. غير 
أن الكيتامـــني أخطـــر من أن ُيســـتعَمل 
روتينيـــا، ويبحـــث العلمـــاء حاليـــا عن 
مواد أكثر سالمة ذات مفعول سريع مشابه 

في األشواك العصبية.

باستخدام آلية عمل غير مرتبطة بالتأثير في السيروتونني 
والنورإبينفرين سيعمل ضاد antagonist للمستقِبل النيكوتيني 
من الشركتني تارگاسيپت على مساعدة مرضى االكتئاب ممن 
فشلت األدوية املتوفرة حاليا في السوق على شفائهم. وهناك 
طريقة أخرى الس������تهداف حالة ع������دم التجاوب عند املرضى، 
ويتم ذلك من خالل اللجوء إلى أسلوب أكثر تطرفا - أي عبر 
التأثي������ر في فعالي������ات حيوية مختلفة عن تلك التي تس������تهدف 
انتقال اإلشارة عبر هذا املستقبل وذاك. إن الفعالية املقصودة 
هنا هي التشـــكل العصبي neurogenesis )أي منو عصبونات 
جديدة( وبش������كل خاص في احُلصني، والتي هي بنية صغيرة 

ف������ي قاعدة الدم������اغ ُيعتقد أنها إح������دى منطقتني في دماغ 
اإلنسان البالغ، حيث يحدث التشكل العصبي. 

من������ذ زمن بعي������د جرى الربط بني تغي������رات في بنية 
احلصني وظاهرة االكتئاب. إذ تبني من خالل تشريح 
أدمغة أفراد توفوا مصابني باالكتئاب وجود ضمور 
ظاه������ر في ه������ذه املنطقة ترافق م������ع تناقص ملحوظ 
 SNRIو SSRI في احلج������م. فاألدوية التابعة للفئتني
املس������تخدمة حاليا في معاجل������ة االكتئاب ال تعمل 
فقط على تغيير مستويات السيروتونني فحسب بل 
تعمل أيضا على زيادة منو اخلاليا في احلصني. 

ويحدث هذا النمو ببطء، وهذا يفس������ر غالبا س������بب 
ب������طء التأثير املفيد له������ذه احلبوب. ويأم������ل علماء في 

ش������ركة صيدالنية صغيرة تسمى نيورال ستم في روكفيل 
بالواليات املتح������دة األمريكية، بأنهم قد وجدوا طريقة مختلفة 
لتحريض التش������كل العصبي واحملافظة عليه حتى بعد إيقاف 

استخدام الدواء.
وقد اعتمد الباحثون في الش������ركة نيورال س������تم للحصول 
عل������ى هذا التحريض على مزارع مكونة من اخلاليا اجلذعية 
العصبية)1( املش������تقة من خاليا احلصني البشرية. ووفقا لهذه 
الش������ركة تعد ه������ذه املزارع فريدة من نوعها ف������ي العالم. وفي 
البداية جرى اختبار عشرة آالف مركب لدراسة مفعولها على 
خاليا احلصني املزروع������ة. ويقول مدير الباحثني <C. جوهي>: 
ع من تكاثر اخلاليا  »إن الهدف من هذا هو إيجاد مركبات ُتسرِّ
بع������د مضي س������بعة أيام«. وقد جنح أقل م������ن مئتي مركب في 
إجناز ذلك. ومت اختيار نحو اثنتي عشرة مادة مرشحة بحسب 
فريق نيورال س������تم لتحريض التشكل العصبي للحصني. وفي 
عام 2004 ب������دأ العاملون بإجراء االختب������ارات من خالل حقن 
احملضرات في فئران س������وية. ومت إعطاء املركبات التي تفوقت 
ف������ي حتريض منو خاليا ُحصينية جديدة لفئران ذات س������لوك 

اكتئابي بحيث مت إيجاد الوصفة الواعدة أكثر من غيرها.

جتري الش������ركة نيورال س������تم حاليا اختبارات الس������المة 
البدئية )اختبارات الطور األول( لدواء على شكل قرص يسمى 
NSI-189 في البشر. وفي حال مت كل شيء كما هو مخطط له، 

يتوقع موظفو الش������ركة نيورال ستم البدء باختبارات الفعالية 
في نهاية عام 2012. وس������تعتمد هذه الدراسات على استخدام 
التصويـــر بالرنـــني املغنطيســـي MRI لتحديد فيما إذا كان 
الدواء يزيد فعال من التش������كل العصبي. وستستخدم وسائل 
قي������اس أخرى لتحديد فيم������ا إذا كان هذا ال������دواء يخفف من 
آث������ار االكتئاب. إال أن������ه حتى ولو جنح ال������دواء NSI-189 فلن 
يكون مفعوله س������ريعا؛ ألن هذا الدواء ليس مثل دواء الصرع 
الذي يعطى إليقافه فورا. يقول <جوهي>: »هذا العالج يتطلب 
تغي������رات ف������ي اخللية عل������ى »املســـتوى اجلينـــي)2(« فضمور 
احلصني يستغرق س������نوات، ويضيف <جوهي>: »سيستغرق 
أيض������ا عكس هذه العملية فترة طويلة من الزمن،« إال أنه يأمل 
بأن يكون املفعول ذا أثر مس������تدمي بحي������ث ال يحتاج املريض 

neural stem cells )1(
the genetic level )2(

شاهد )بال دواء(

أشواك عصبية

باستخدام الكيتامني نهاية احملوار 
axon )األكسون(

التغصن

احملوارالتغصن

العصبون

املشبك 
العصبي
الشوكة
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إلى الدواء NSI-189 إال في فترات 
متقطعة، ويق������ول <جوهي> إنه البد 
م������ن التحقق من ذل������ك، إال أن هذا 

»ميثل إمكانية مثيرة.«

الغوص في العمق)٭(
حديث������ا، توصل الباحثون إلى قناعة بوجود 

عالقة بني االلتهاب املزمن - الذي جرى ربطه بأمراض مختلفة 
كالس������رطان وتصلب الشرايني والسكري – واالكتئاب، وهذا 

مهد لطريق جديد مغاير ملعاجلة االكتئاب.
فق������د بينت عدة خطوط بحثية وج������ود عالقة بني االكتئاب 
وحالة االلتهاب الذي ميثل عادة اس������تجابة اجلسد جتاه ما 
يفترضه كجسم غريب غاٍز. وأظهرت بعض الدراسات وجود 
مس������تويات عالية من بروتينات صغيرة تسمى سيتوكينات 
cytokines مس������ؤولة عن إدارة العمليات االلتهابية وذلك في 

دم مرضى االكتئاب، وتس������مى هذه الس������يتوكينات بأسماء 
مثل اإلنترلوكني-interleukin-6 6 وعامل النخر الســـرطاني 
TNF-alpha. ومن������ذ عقد من الزم������ن، الحظ العلماء أن إعطاء 

مرضى سرطان اجللد سيتوكينات التهابية كعالج يؤدي بهم 
إلى االكتئاب.

ويقول <A. ميلر> ]مدير الطب النفس������ي الس������رطاني في معهد 
Winship للسرطان التابع جلامعة إميوري Emory[: »أجريت مقابلة 

مع مريض من هؤالء املرضى بالسرطان مبكرا، وقد صدمت مبدى 
تشابه االكتئاب لديه مع ما الحظته في عيادتي كطبيب نفسي.«

متت������از الس������يتوكينات عن غيرها من امل������واد بقدرتها على 
التأثير في تش������كيل األعص��������اب الناج��م عن أدوي������ة املثبط��ة 
SSRI و SNRI. يقول <ميلر>: »في حال إيقاف عملية التش������كل 

العصبي يتم إلى حد كبير إزالة القاعدة التي يستند إليها عمل 
مض������ادات االكتئاب.« يوضح هذا األثر صعوبة عالج مرضى 
االكتئاب الذين لديهم س������ويات مرتفعة م������ن االلتهاب املزمن. 
نش������رت مجموعة من الباحثني في مجلة النس������يت Lancet ما 
الحظوه أن الدواء إيتانيرسيپت etanercept، الذي يتم اختباره 
في عالج الصـــداف psoriasis لدى 618 فردا، عمل على إزالة 
االكتئاب في العديد من احلاالت، مبا في ذلك تلك التي لم يفد 
فيها الدواء في حتسني حالة الصداف. ويبدو أن هذا املفعول 
ناجم عن حتييد السيتوكني االلتهابي: TNF-alpha. ويقول أحد 
 :]Duke كريشنان> ]من جامعة ديوك .R> أعضاء الفريق وهو
»في الوقت احلالي ليس هناك من مبرر لإلسراع إلى الطبيب 
وطلب هذا الدواء ملعاجلة االكتئاب« مالحظا أن هذه النتائج لم 

يتم التحقق منها »إال أن اجلانب العلمي شديد اإلثارة.«

كان <ميل������ر> متحمس������ا أيض������ا 
للجانب العلمي واتصل ب� <كريشنان> 
ملناقش������ة اختبار ضاد للسيتوكينات 
خ������اص باالكتئاب ه������و الرمييكاد 
remicade، وهو مضاد التهاب متوفر 

حاليا في الس������وق ملعاجلة التهاب 
 rheumatoid arthritis الرثيانـــي  املفصـــل 
وأم������راض مناعية ذاتية أخ������رى. وكان البد من االنتظار أكثر من 
خمس سنوات حتى توفر التمويل ل�<ميلر> وزميله <Ch. رايسون> 
]من جامعة إميوري[ من خالل منحة مقدمة من ال�)NIMH( إلمتام 
الدراس������ة. أمت الباحث������ون اختبار الرمييكاد لدى س������تني مريض 
اكتئاب مقاومني للمعاجلة، وهم يصرحون بأن هناك نتائج واعدة 

ستجد طريقها إلى النشر قريبا.
وهناك من الباحثني من يلقي نظرة أخرى على السيروتونني 
آمال بتحفيز فعالية هذا الدواء بطريقة جديدة، وذلك من خالل 
زيادة عدد مستقبالت الس������يروتونني املتوفرة والتي تستجيب 
للنواقل العصبية في املشـــابك العصبية synapses. وبعضهم 
يس������عى في طريق أكث������ر تطرفا إلى إحداث ه������ذه الزيادة من 

.gene therapy خالل املعاجلة اجلينية
إن ِذْكرحَ مصطلح املعاجلة اجلينية أمام علماء احلياة يجعلهم 
يتشككون في جدوى هذه احملاولة. إال أن بعض العلماء متكن 
حديثا من تسجيل جناح بدئي في املعاجلة اجلينية خللل دماغي 
دُّ  هو مرض بارنكس������ون. وهناك باحث في مرض باركنسون يحَوحَ

إجراء محاولة شبيهة لتلك في نطاق معاجلة االكتئاب. 
 codes د واجلني املرشح ملعاجلة االكتئاب هو p11 وهو يكوِّ
لبروتني ضروري مهمته نقل بعض مستقبالت السيروتونني إلى 
س������طح اخللية. وفي حال غياب هذا اجلني، تبقى املستقبالت 
محتج������زة داخل اخللية، مما يضعف م������ن قدرة اخلاليا على 
االس��������تجاب���ة لرس���������ائ��ل الس������يروتونني. وفي ع���ام 2006 بنّي 
<P. گرين������گارد> وزمالؤه ]في جامعة روكفلر Rockefeller[ أن 

قوارض ذات سلوك يشبه سلوك املصابني باالكتئاب )كتجنب 
 .p11 النش������اطات املمتعة( لديها مس������تويات متدنية من اجلني
واملالحظ أن هذه املستويات متدنية أيضا في عينات تشريحية 

لدى البشر املصابني باالكتئاب.
وقد تبني عند فئـــران مضروبة جينيـــا ضربة قاضية  
Knockout mice )جينه������ا P11 املخ������رب( مت تطويره������ا في 

مختبر گرينگارد، أنها تسلك سلوكا يشبه سلوك املصابني 
باالكتئاب. ومتثلت اخلط������وة التالية الضرورية في مالحظة 
تأثي������ر إدخ������ال جني P11 فّع������ال في أع������راض اكتئاب هذه 

DIGGING DEEPER )�(
التتمة في الصفحة 73



66(2012) 8/7

املجلد 28 العددان 8/7
يوليو/ أغسطس 2012

هل الكون املتعدد موجود حقا؟)٭(
مازال البرهان على وجود أكوان متوازية مختلفة
جذريا عن كوننا مسألة تقع خارج مجال العلم.

<R .F .G. إليس>

في العقد املاضي، أسر ادعاء غريب ألباب الكوسمولوجيني: 
إن الك������ون املتمدد ال������ذي نراه حولنا لي������س الوحي�د، وإن باليني 
أخ������رى من األكوان موج�ودة ه������ي أيضا. ال يوجد كون وحيد بل 
كون متعدد. وفي مقاالت نشرتها مجل�ة ساينتفيك أمريكان، وكتٌب 
مث������ل آخ�ر كتاب ألَّف�ه <B. گري������ن> بعن�وان »احلقيقة اخلفية )1(«، 
حت������دث علماء كبار عن ثورة تفوق ثورة كوپرنيـــك)2(. إن كوكبنا 
من وجهة النظر هذه ليس مجرد واحد من بني كثير من الكواكب 
فحسب بل إن الكون كله شيء تافه في املقياس الكوني لألشياء، 
فهو ليس س������وى واحد فقط من عدد ال يحصى من األكوان، لكل 

منها سماته التي متيزه من غيره.
لكلم������ة الكـــون املتعـــدد multiverse مع������ان مختلفة. ففي 
اس������تطاعة الفلكيني رؤية أش������ياء تبعد عنه������م قرابة 42 بليون 
س������نة ضوئية وهي أفق رؤيتهم الكوس������مولوجية، ولكن ما من 
س������بب يدعو إلى الظن بأن الكون يتوق������ف عندها. فقد يوجد 
بعد هذه املس������افة كثي������ر - بل عدد غير منت������ه - من املناطق 
الشبيهة باملنطقة التي نراها. ومع أن لكل منها توزعا ابتدائيا 
للمادة مييزها من غيرها، فإن القوانني الفيزيائية التي حتكمها 
واحدة. هذا وإن جميع الكوس������مولوجيني تقريبا )وأنا منهم( 
يقبلون بهذا النمط من الكون املتعدد الذي يصفه <M. تكمارك> 
بأن������ه من املســـتوى 1)3(. بيد أن بعضه������م يذهب إلى أبعد من 
ذل������ك، إذ يقترح أنواع������ا مغايرة متاما م������ن األكوان حتكمها 
قوان������ني فيزيائية مختلفة، ولها تواريخ مختلفة ورمبا لكل منها 
أبعاد مكانية مختلفة. ومع أن معظمها ال حياة فيه، فقد يضج 
بعضها اآلخر باحلياة. ومن الدعاة الرئيسيني للمستوى 2)4( 

للكون املتعدد <A. فيلنكن>، الذي يرسم صورة مثيرة ملجموعة 
غير منتهية م������ن األكوان مع عدد غير منته من املجرات وعدد 
غي������ر منته من الكواكب وعدد غير منته من الناس الذين ينتمي 

إليهم قارىء/ قارئة هذه املجلة.
لقد قدمت ادعاءات مش������ابهة من������ذ العصور القدمية من 
قب������ل ثقافات كثيرة. ولك������ن اجلديد هو التأكي������د أن الكون 
املتع������دد نظري������ة علمية، مع كل ما يقتضي������ه ذلك من كونها 
دقيق������ة رياضياتيـــا)5( وقابل������ة لالختبار جتريبيـــا)6(. إنني 
متش������كك في هذا الزعم، وال أعتقد أنه مت إثبات وجود تلك 
األك������وان األخرى أو أنه قد يحصل يوما م������ا. إال أنه بقدر 
ما يق������وم مؤيدو الكون املتعدد بتوس������يع مفاهيمنا للحقيقة 

الفيزيائية، فإنهم يعيدون ضمنا تعريف ما يعنيه »الِعلم«.

فوق األفق)٭٭(
يقدم املنتمون إلى هذا املفهوم الواسع للكون املتعدد اقتراحات 
متنوعة تتعلق بالكيفية التي قد تكون تكاثرت بها هذه األكوان 
وباألمكنة التي قد تش������غلها. ق������د تكون موج�ودة في بقاع من 
الفض������اء بعيدة جدا عن موقعنا، وهذا ما توص�ل إليه منوذج 
التضخــــم الشواشــــي chaotic inflation model ال������ذي أجنزه 

DOES THE MULTIVERSE REALLY EXIST? )�(
OVER THE HORIZON )��(

The Hidden Reality )1(
copernican revolution )2(

level 1 )3(
level 2 )4(

mathematically )5(
experimentally )6(

باختصار
وتكمن املش������كلة في ع������دم قدرة أي من األرص������اد املمكنة على رؤية 
تل������ك األكوان األخرى، واحلجج على وجودها غير مباش������رة في أفضل 
األحوال. وحتى لو كان الكون املتعدد موجودا، فإنه لن يفس������ر األسرار 

العميقة للطبيعة.

في تس������عينات القرن املنصرم ، قفزت فكرة األكوان املتوازية من قصص 
اخلي������ال العلمي إلى املجالت العلمية. فكثير من العلماء يدعي أن ثمة ماليني 
من أكوان أخرى، لكل منها قوانينه الفيزيائية اخلاصة به، وتقع هذه األكوان 

.multiverse وراء أفق رؤيتنا وتعرف باسم الكون املتعدد
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cyclic universe model )1(
“The Myth of the Beginning of Time” by Gabriele Veneziano; :2( انظر(
Scientific American, May 2004

)spacetime )3 = زمكان، وهذه نحت من زمن-مكان.
)4( انظ�ر: »الك�ون ال�ذكي«،            ، ال�ع��ددان 8/7 (2007)، ص 74: كتابان جديدان يقوالن 

إن الوقت قد حان إلسقاط نظرية األوتار!
وانظ����ر أيض�ا: »نظري��ة ك��ل شيء الالم��درك���ة«، الع�ددان 2/1 (2011)، ص 36.

)التحرير(

<H .A. ك������وت> و<A. لن�د> وآخ������رون ]انظ�ر: »الكون التضخمي 

املتج������دد ذاتيا«،        ، العددان 9/8)1995(، صفحة 24[. قد 
تكون نشأت في عصور مختلفة من الزمن، وهذا ما نصَّ عليه 
منوذج الكون الدوري)1( ال����ذي اقت��رح�����ه <J .P. س���تاينه���ارت> 
و<N. ت�وروك>)2(. وق����د تك����ون ف�ي ف��ض����ائن����ا نفس���ه، ولك����ن ف�ي 
 quantum wave ف�����رع مخ�ت���ل�����ف م����ن دالـة املوجة الكمومية
function، وه�ذا ما داف�ع عن���������ه <D. دوتش> ]انظ��ر: »الفيزياء 

الكمومية للس������فر في الزمن«،         ، العددان 12/11)1996(، 

صفحة 42[. ورمّبا ال يكون لها موقع لكونها منفصلة كليا عن 
زمكاننا)3(، وهذا ما اقترحه <تكمارك> و <D. سكياما> ]انظر: 

»أكوان متكافئة«،        ، العددان 12/11)2003(، صفحة 4[.
إن أكث������ر اخليارات قبوال على نطاق واس������ع هو منوذج 
التضخم الشواشي، لذا سأركز عليه. ومع ذلك، فإن أغلب 
مالحظات������ي تنطب������ق كذلك على جميع اخلي������ارات األخرى. 
الفك������رة هي أن الفضاء مبعناه الواس������ع، ه������و خالء يتمدد 
إلى األبد، ويرافق هذا التمدد آثار كمومية تولد باس������تمرار 
أكوان������ًا جدي������دة كالطفل ال������ذي يذر فقاقي������ع الصابون في 
اله������واء. يعود مفه������وم التضخم إل������ى الثمانينات من القرن 
العش������رين، وقد درس������ه الفيزيائيون بالتفصي������ل، معتمدين 
 string )4(على أش������مل نظرياتهم في الطبيعة: نظرية األوتار
theory. تس������مح نظرية األوتار بأن تب������دو الفقاقيع مختلفة 

George F.R. Ellis
<إليس> كوسمولوجي وأستاذ متميز emeritus للرياضيات في جامعة كيب تاون 

بجنوب إفريقيا. وهو أحد اخلبراء العامليني الرواد في نظرية النسبية العامة 
 The Large Scale هوكينك> الكتاب اخلصب بعنوان .S> آلينشتاين، وقد ألف مع

Structure of Space-Time ]من منشورات مطبعة جامعة كيمبردج عام 1975[.

املؤلف
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ج������دا بعضها عن بع������ض. وفي احلقيقة، ال تب������دأ كل منها 
حياتها بتوزع عش������وائي للمادة فحس������ب، بل أيضا بأنواع 
عش������وائية من املادة. يحت������وي عاملنا على جس������يمات مثل 
اإللكترون������ات والكـــواركات)1( تتفاعل فيما بينها بتأثير قوى 
مثل القوة الكهرطيسية؛ أما األكوان األخرى، فقد تكون لها 
أنواع مختلفة من اجلس������يمات والقوى - أي التي حتكمها 
قوانني فيزيائية محلية مغايرة. وتعرف املجموعة الكاملة من 
القوانني احمللية باس������م املشـــهد الطبيعي landscape. وهو 
مش������هد ضخم في بعض توصيفات نظرية األوتار، يضمن 

وجود قدر هائل من األكوان املتنوعة.
كثي������ر من الفيزيائيني الذين يتحدثون عن الكون املتعدد، 
وبخاصة املدافعني عن مشهد األوتار، ال يهتمون باألكوان 
املتوازيـــة)2( ف������ي حد ذاته������ا؛ فاالعتراض������ات على الكون 
املتعدد كمفهوم أمر غير ذي بال بالنسبة إليهم. فنظرياتهم 
حتيا أو متوت بناء على اتس������اقها الداخلي وعلى التجارب 
املختبرية املأمولة؛ وهم يقبلون بوجود كون متعدد كإطار في 
نظرياتهم غير مهتمني بكيفية نش������وئه - ألن هذا املوضوع 

يعني الكوسمولوجيني.
فاملسألة األساس������ية في جميع فرضيات الكون املتعدد 
بالنسبة إلى الكوسمولوجيني هي وجود أفق مرئي كوني)3(. 
إن األفق هو احلد الذي ال نستطيع الرؤية بعده، ألن اإلشارات 

التي تأتينا من بداية الكون بس������رعة الضوء )املنتهية()4( لم 
يتوفر لها الوق������ت الكافي لتصل إلينا من مصادرها األبعد 
عنا. وتقع جميع األكوان املتوازية خارج أفقنا وتظل خارج 
مج������ال رؤيتنا، بصرف النظر ع������ن التطورات التقانية. وفي 
الواق������ع، فإن هذه األكوان بعيدة إلى حد يس������تحيل معه أن 
يكون لها أي تأثير ف������ي كوننا. ولهذا ال ميكن إثبات صحة 

أي من دعاوى املتحمسني للكون املتعدد مباشرة.
ويخبرنا هؤالء املؤيدون أنه بإمكاننا التحدث بخطوط عريضة 
عما يحدث على مسافة أكبر من أفقنا الكوني ب� 1000 مرة و10100 
م������رة و 101.000.000 م������رة، النهايـــة infinity - انطالقا من بيانات 
 extrapolation نحصل عليها ضمن األفق. إنه استقراء خارجي
غري������ب النوع. فقد ينغلق الكون على مقياس كبير جدا، وعندئذ 
ال وجود هناك لالنهاية. ورمبا تنتهي كل املادة الكونية في مكان 
م������ا، وعندئذ يوجد فضاء خال وإلى األبد بعد ذلك املكان. ورمبا 
د)singularity )5 حتد  يبلغ املكان والزمان نهايتيهما في منطقة تفرُّ
الكون. ونحن ال نعلم ببساطة ما يحدث في الواقع ألننا ال منتلك 

معلومات عن تلك املناطق ولن منتلكها أبدا.
What Lies Beyond? )�(

quarks )1(
parallel universes )2(

cosmic visual horizon )3(
finite )4(

)5( أو: شذوذ.                                                                   )التحرير(

أخطار االستقراء اخلارجي
ما الذي يوجد وراء أفق رؤيتنا؟)٭(

حـــني يحـــدق الفلكيـــون في الكـــون، فإن مـــدى رؤيتهـــم متتد 
مســـافة 42 بليون سنة ضوئية تقريبا، وهو مدى أفق رؤيتنا 
الذي ميثل املســـافة التي قطعها الضوء منذ االنفجار األعظم 
)وميثـــل أيضـــا مقـــدار متـــدد حجـــم الكـــون منذ حـــدوث هذا 
االنفجـــار(. وبافتـــراض أن الفضاء ال يتوقـــف عند هذا احلد، 
وأنـــه قد يكون المتناهيا في الكبر، يطرح الكوســـمولوجيون 

تخمينات علمية ملا قد تكون عليه بقية الفضاء.

كون متعدد من املستوى 1: معقول ألول وهلة. إن أقرب فرضية تخطر 
بالبال هي أن حجم فضائنا ميثل عينة من الكون كّله. والكائنات 
الغريبة »عنا والبعيدة«، ترى حجوما مختلفة، لكنها جميعا تبدو 

أساسا متشابهة، ماعدا تغيرات عشوائية في توزع املادة. وهذه املناطق 
جميعها، املرئية منها وغير املرئية، تكّون منطا أساسيا لكون متعدد.

كون متعدد من املستوى 2: مشكوك فيه. يذهب كثير من 
الكوسمولوجيني شوطا أبعد إذ يتصورون أن األشياء البعيدة جدا عنا 

 environs تظهر مبظهر مختلف متاما عما نراه. ورمبا يكون جوارنا
إحدى فقاقيع عديدة عائمة في خلفية خاوية. وتختلف القوانني 

الفيزيائية من فقاعة إلى أخرى، وهذا يؤدي إلى تنوع من النتائج يكاد 
ال ميكن إدراكه. وقد تكون الفقاقيع األخرى مستحيلة الرصد، ولو من 

حيث املبدأ. إن كاتب هذه املقالة، وغيره من املتشككني، يشعرون بالريبة 
حيال هذا النمط من الكون املتعدد.

42 بليون سنة ضوئية

نحن 
هنا

كون مرصود
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SEVEN QUESTIONABLE ARGUMENTS )�(
extrapolate )1(
uncertainty )2(

the cosmic microwave background radiation )3(
bubble universes )4(

سبع حجج مدعاة للتساؤل)٭(
معظم مؤيدي نظرية الك������ون املتعدد علماء متبصرون يعرفون 
متاما هذه املشكلة، بيد أنهم يظنون أنه مازال مبقدورنا تقدمي 
تخمين������ات علمية رصين������ة عما يجري هناك. وميكن تقس������يم 

حججهم إلى سبعة أمناط واسعة يعاني كل منها علة ما.
ال وجـــود لنهايـــة الكون. قّل من يج������ادل في أن الفضاء 
ميت������د إلى خارج أفقنا الكون������ي، وأن ثمة مناطق كثيرة أخرى 
تق������ع خارج حدود رؤيتنا. فإذا وجد هذا النمط احملدود للكون 
املتع������دد، فبمقدورنا أن نســـتقرئ خارجيا)1( م������ا نراه لنرى 
بقاع������ا خارج األفق، مع ارتيـــاب)2( متزايد فيما يتعلق بالبقاع 
التي تق������ع على مس������افات أبعد. وعندئذ يصبح من الس������هل 
تخي������ل أمناط أكثر تفصيال للتغير في تلك البقاع، مبا في ذلك 
الفيزياء البديلة التي حتكم البقاع التي ال ميكننا رؤيتها. ولكن 
العلة في هذا النمط من االس������تقراء اخلارجي، من املعلوم إلى 
املجهول، هي أنه ما من أحد ميكنه إثبات أنك على خطأ. فكيف 
ميك������ن للعلماء أن يقرروا أن صورة بقعة ال ميكن رصدها من 
الزمكان هي اس������تقراء خارجي مقبول أو غير مقبول ملا نراه؟ 
هل ميك������ن أن تكون ألكوان أخرى توزع������ات ابتدائية مختلفة 
للمادة، أو هل ميك������ن أن تكون لها أيضا قيم مختلفة للثوابت 
الفيزيائية األساس������ية كتلك التي حتدد شروط القوى النووية؟ 

ميكنك القبول بأي منهما بناء على ما تفترضه.
تتنبـــأ الفيزيـــاء املعروفة ببقـــاع أخـــرى. تتنبأ النظريات 
 ،scalar fields مية املوحدة املقترحة بكيانات مثل احلقول الُســـلَّ
وه������ي حق������ول مفترضة ش������بيهة باحلقول األخ������رى التي متأل 
الفضاء كاحلقل املغنطيسي. يقع على مثل هذه احلقول إحداث 
التضخم الكوني وتوليد أكوان ال حصر لها ad infinitum. تقوم 
هذه النظريات على أس������اس جيد نظري������ا، ولكن طبيعة احلقول 
املفترضة مجهولة، ولم يكن مبقدور التجريبيني حتى اآلن إثبات 
وجودها، ناهيك عن قياس خواصها املفترضة. واألهم لم يثبت 
الفيزيائيون أنه ميكن لديناميك dynamics هذه احلقول أن يولد 

قوانني فيزيائية مختلفة لتعمل في عالم فقاقيع مختلف.
إن النظريـــة التـــي تتنبـــأ بعـــدد غير منته مـــن األكوان 
جتتـــاز اختبـــارا رصديا أساســـيا. ُيظهر إشـــعاع اخللفية 
الكونـــي امليكروي املوجة)3( كي������ف كان يبدو الكون في نهاية 
ّر  حقب������ة متدده املبكرة احلارة. وتوحي األمناط فيه أن كوننا محَ
فعال مبرحلة تضخم. ولكن ال تس������تمر جميع أمناط التضخم 
إلى األبد، لتولد عددا غير منته من أكوان الفقاقيع)4(. هذا وال 

متيز األرصاد منط التضخم املطلوب من بني أمناط أخرى. 

نحن 
هنا

نحن 
هنا

كون متعدد من املستوى 2 كون متعدد من املستوى 1
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حتى إن بع������ض الكوس������مولوجيني، مثل <س������تاينهارت> 
يحاجون في أن التضخم األبدي رمبا أدى إلى أمناط إلشعاع 
اخللفية مختلفة عما ن������راه)1(. ولكن <لند> وآخرين ال يوافقون 
على هذا الرأي. ترى من هو الذي على حق؟ هذا يتوقف على 

ما تفترضه فيما يتعلق بفيزياء احلقل التضخمي.
الثوابت األساســـية منســـجمة جيدا مـــع احلياة. ثمة 
حقيق������ة الفت������ة للنظر تتعل������ق بكوننا، مفاده������ا أن للثوابت 
الفيزيائية القيم املطلوبة بالضبط ملالءمة البنى املعقدة، مبا 
ف������ي ذلك الكائنات احلية. وي������رى <S. واينبرگ> و<M. ريز> 
و<L. سس������كند> وآخرون في وجود هذه األكوان املتعددة 
الغريبة)2( تفسيرا أنيقا لهذا التطابق الظاهر. فلو حتققت 
جمي������ع القيم املمكنة في مجموعة كبيرة مبا فيه الكفاية من 
األكوان، فالبد عندئذ أن يتحقق في مكان من بينها ما هو 
صالح للحياة فيه. وقد طبق هذا النوع من احملاكمة، بوجه 
خاص، على تفسير كثافة الطاقة املعتمة التي ُتسّرع متدد 
الك������ون في أيامنا. وإني أتفق م������ع فكرة أن الكون املتعدد 
تفسير س������ليم ممكن لقيمة هذه الكثافة؛ وقد يكون اخليار 

الوحيد املستند إلى أساس علمي املتوفر لدينا حاليا. ولكن 
ال أم������ل لنا في اختباره عن طريق الرصد. أضف إلى ذلك 
أن معظم التحلي������الت لهذا املوضوع تفترض أن املعادالت 
األساسية في الفيزياء هي نفسها في كل مكان، وال يتغير 
فيها س������وى الثواب������ت - لكن إذا اتخذن������ا موقفا جديا من 

الكون املتعدد، فال يتطلب األمر أن يكون كذلك)3(.
الثوابت األساســـية تالئم تنبـــؤات الكون املتعدد. وهذه 
احلجة تصقل سابقتها، إذ تفترض أن الكون ليس أكثر مالءمة 
للحياة مما يجب أن يكون عليه بدقة. لقد قّيم املؤيدون احتماالت 
قيم مختلفة لكثاف������ة الطاقة املعتمة. كلما ازدادت قيمتها ازداد 
احتمالها، وكلما ازدادت في الوقت نفسه عدائية الكون للحياة 
فيه. يجب أن تقع القيمة التي نرصدها متاما على اخلط الفاصل 
بني قابلية العيش وع������دم قابليته، وتبدو أنها كذلك فعال ]انظر 
الشكل في هذه الصفحة[. يقع احلرج في هذه احلجة في عدم 
قدرتنا على تطبيق حجة احتمالية إذا لم يكن هناك كون متعدد 
لتطبي������ق مفهوم االحتمال عليه. لذا ف������إن احلجة تقبل بالنتيجة 
املرغوب فيها قبل أن تبدأ؛ وهي ببساطة، غير قابلة للتطبيق إذا 
كان ثمة كون واحد موجود ماديا. واالحتمال اختبار التس������اق 

فرضية الكون املتعدد، وليس إثباتا لوجوده.
تتنبأ نظرية األوتار مبجموعة متنوعة من األكوان. لقد 
حتولت نظرية األوتار من كونها نظرية تفس������ر كل ش������يء إلى 
نظرية جتعل كل ش������يء تقريبا ممكنا. فهي تتنبأ في صيغتها 
احلالي������ة بأن كثيرا من اخلواص األساس������ية لكوننا مصادفة 
صرفة. ولو كان الكون من نوع واحد، الس������تحال تفسير تلك 
اخل������واص. كيف ميكننا مثال أن نفهم حقيقة أن الفيزياء تنعم 
بالضبط بتلك اخل������واص البالغة التقييد التي تس������مح للحياة 
بالوجود؟ ليس لتلك اخلواص معنى إال إذا كان الكون واحدا 
م������ن عدة أكوان، ال مييزها ش������يء؛ إنها، ببس������اطة، تلك التي 
نشأت في منطقتنا من الفضاء. فلو كنا نعيش في مكان آخر، 
لرصدنا خواص مغايرة، لو اس������تطعنا حق������ا أن نوجد هناك 
)فاحلياة مس������تحيلة في معظم األماكن(. ولكن نظرية األوتار 
ليست نظرية جربت أو اختبرت بل إنها ليست نظرية كاملة)4(. 
ولو كان لدين������ا برهان على أن نظرية األوتار صحيحة، ألمكن 
أن تكون تنبؤاتها النظرية حجة مشروعة ومدعومة نظريا على 

وجود كون متعدد. ولكن ليس لدينا مثل هذا البرهان.
إن كل مـــا ميكـــن حدوثـــه فإنـــه يحـــدث. ما ال������ذي يجعل 

Does the Glove Fit? )�(
 “The Inflation Debate” by P.J. Steinhardt; Scientific American, April 2011 :1( انظر(

an exotic multiverse )2(
“Looking for life in the Multiverse” by Alejandro Jenkins - Gilad Perez; :3( انظر(

 Scientific American, January 2010
)4( انظر حاشيتنا )3( في الصفحة 67.                                        )التحرير(

هل القفاز مناسب؟)٭(
غالبـــا مـــا يذكـــر مؤيدو كون متعـــدد، كدليل علـــى وجوده كثافـــة الطاقة 
املعتمـــة التـــي تهيمن على كوننا. وتزود ســـيرورة التضخـــم األبدية كل 
كون في كون متعدد بكثافة عشـــوائية للطاقة املعتمة. وثمة عدد صغير 
نســـبيا من األكوان قيمة كثافة الطاقة املعتمة فيها منخفضة وقد تصل 
إلـــى الصفر؛ لكنها تأخذ قيما أعلى في معظم األكوان )املنطقة الزرقاء(. 
بيـــد أن توفـــر قـــدر كبيـــر جدا مـــن الطاقة املعتمـــة ميزق البنـــى املعقدة 
الالزمـــة الســـتدامة احليـــاة )املنطقـــة احلمـــراء(. لذا يتعـــني على معظم 
األكـــوان الصاحلـــة لوجود حيـــاة عليها أن تنعم بكثافـــة معتدلة للطاقة 
املعتمـــة )ذروة املنطقـــة املتداخلـــة األلوان( – يا للغرابـــة! وكوننا واحد 
منهـــا. ومع ذلك، فإن املتشـــككني في وجود كون متعـــدد يقولون إن هذه 
محاكمة دائرية، ال تصح إال إذا افترضنا منذ البداية وجود كون متعدد. 

إنه اختبار لالتساق املنطقي وليس برهانا.

طاقة معتمة والكون املتعدد

كثافة الطاقة املعتمة

عالم ال حياة فيه

خطوط بقاء احلياة

خطوط نشوء كون

عالم فيه حياة

املرصود
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تم
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الطبيعة تخضع لبعض القوانني دون س������واها؟ عند اإلجابة عن 
هذا التساؤل، يرى بعض الفيزيائيني والفالسفة أن الطبيعة لم 
تخت������ر على اإلطالق، وأن جمي������ع القوانني التي ميكن تصورها 
تطب������ق في مكان ما. وقد أوحى امليكانيك الكمومي بهذه الفكرة 
جزئيا، فهو ينص - حس������ب تعبير <M. كيلمان> الشهير - على 
أن كل مـــا هـــو غيـــر محظور هو إلزامي)1(. فاجلزيء يس������لك 
جميع املسارات التي يستطيع سلوكها، وما نراه هو املتوسط 
املتـــوازن weighted average جلميع هذه اإلمكانات. وقد يصح 
هذا على الكون كله، مما يقتضي وجود كون متعدد. ولكن ليس 
لدى الفلكيني أدنى فرصة لرصد هذه اإلمكانات املتعددة. وفي 
الواق������ع، إننا غير قادرين حتى عل������ى معرفة ما هي اإلمكانات. 
وميكنن������ا أن نعطي معنى لهذا االقت������راح إن نحن قبلنا بوجود 
مبدأ منظم أو إطار ال ميكن التحقق منه، يحدد ما هو املسموح 
ب������ه وما هو احملظور - على غرار الق������ول إن على جميع البنى 
الرياضياتيـــة)2( املمكنة أن تتحقق في مجال فيزيائي ما )كما 
اقت������رح <تكم������ارك>(. إال أنه لي������س لدينا أي فك������رة عن أنواع 
الوجود التي يقتضيها هذا املبدأ، ماعدا أنها يجب أن تتضمن 
بالض������رورة العالم الذي ن���راه من ح���ولن���ا. ومن ثم فال س������بيل 
أمامنا للتثبت من وجود أو طبيعة مثل هذا املبدأ املنظم. إنه على 
نح������و ما، اقتراح جذاب، ولكن تطبيقه املقترح على الواقع ليس 

سوى تخمني صرف.

غياب دليل)٭(
مع أن احلجج النظرية غير كافية، فقد اقترح الكوس������مولوجيون 
أيضا اختبارات جتربيـــة empirical متنوعة لألكوان املتوازية. 
ورمبا يحمل إشعاع اخللفية الكوني امليكروي املوجة بعض آثار 
أكوان فقاعية أخرى، وذلك، مثال، فيما لو تصادم كوننا بفقاعة 
أخرى من النوع الذي يس������تلزمه سيناريو التضخم الشواشي 
chaotic inflation. وقد يحتوي أيضا إش������عاع اخللفية على بقايا 

أكوان كانت موجودة قبل االنفجار األعظم big bang في دورة ال 
نهاية لها من األكوان. وهذه، في احلقيقة، وسائل قد توفر دليال 
على أكوان أخرى. وقد ذهب بعض الكوسمولوجيني إلى االدعاء 
برؤية ه������ذه البقايا. بيد أن االدع������اءات الرصدية مجال خالف 
شديد بينهم، ثم إن كثيرا من األكوان املمكنة افتراضيا لن تقود 
إل������ى مثل هذه األدلة. لذا ف������كل ما ميكن أن يختبره الراصد هو 

بعض األصناف املعينة لنماذج الكون املتعدد بهذه الطريقة.
وثم�ة اختبار رص�������دي ث�ان هو البحث عن التغيرات في 
واح�د أو أكث�ر من الث�وابت األساسية، التي ستعزز القب�ول 
باملقدمـة premise القائل�ة: إن الق�وانني الفيزيائية ليست  مع 
كل ذل������ك عصية جدا على التغيي�������ر. يدع�ي بعض الفلك�يني 

أنه�م وج���دوا ه����������ذه التغيي��رات ]انظ�������ر: »ثوابت فيزيائية 
مت�غ��ي�����رة«،        ، ال�ع�����دد 9 )2005(، ص�ف�ح�����ة 32[. وم����ع 

ذلك، فمعظم الباحثني يعد هذا الدليل مشكوكا فيه.
وثمة اختبار ثالث هو قي������اس هيئة الكون الرصود. هل 
 hyperbolic هو كروي الش������كل )حتدبه إيجابي( أو زائـــدي
)حتدبه س������لبي( أو »منبسط« )غير محدب(. وبصورة عامة 
ال تتنبأ سيناريوهات الكون املتعدد بكروية الكون، ألن الكرة 
منغلقة على نفس������ها، وبالتالي فحجمها منته. ولسوء احلظ، 
فه������ذا االختبار ليس دقيقا، فالك������ون املوجود وراء أفقنا قد 
يكون له شكل مختلف عن ذاك املوجود في اجلزء املرصود؛ 
وأكثر من ذلك، ال تس������تثني جميع نظري������ات الكون املتعدد 

.spherical geometry هندسة كروية
وهن������اك اختب������ار أفضل هو طبولوجيا الك������ون: فهل يلتف 
الكون حول نفس������ه مثل كعكة doughnut أو مثل قطعة احللوى 
الش������هيرة pretzel على شكل عقدة؟ فإذا كان كذلك، فسيكون 
ْطعا معظم مناذج التضخم،  حجمه منتهيا، الذي قد يستبعد قحَ
وبوجه خاص، سيناريوهات الكون املتعدد املبنية على التضخم 
الشواشي. قد يولد أش������كاال تتكرر في السماء، مثل الدوائ�ر 
العمالقة في إش������عاع اخللفية الكوني امليكروي املوجة)3(. وقد 
بحث الراصدون عنها ولكنهم فش������لوا في العثور على أي من 
هذه األش������كال. ال ميكن اعتبار هذه النتيجة الالغية null في 

مصلحة الكون املتعدد.
وأخيرا، قد يس������تطيع الفيزيائيون إثبات أو دحض بعض 
النظ��ريات التي تتنب��أ بوج��������ود ك��ون متع�دد. ورمب���ا يعث��رون 
على دلي����ل رص�����دي يدح��ض النم��اذج الش��واش��ية للتض��خم، 
أو يكتشفون تناقضا رياضياتيا أو جتربيا empirical يجبرهم 
على هجر س������يناريو )مش������هد( نظرية األوتار، وسيقوض هذا 
السيناريو عندئذ أغلب الدوافع لدعم فكرة الكون املتعدد، مع 

أنه رمبا ال يلغي هذا املفهوم برمته.

مجال واسع لقول الشيء وعكسه)٭٭(
وبصورة عامة، ميكن القول، إن مس������ألة الك������ون املتعدد غير 
حاسمة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى املرونة القصوى 
ف������ي عرضها: فهي مفهوم أكثر من كونها نظرية معرفة جيدا. 
ويتضمن معظم ما يطرح خليطا من األفكار املختلفة وليس كاًل 
متس������قًا. فاآللية األساسية للتضخيم األبدي ال جتعل الفيزياء 

ABSENCE OF EVIDENCE )�(
TOO MUCH WIGGLE ROOM )��(

everything not forbidden is compulsory )1(
mathematical structures )2(

“Is Space Finite?” by Jean-Pierre Luminet - Glenn D. Starkman - :3( انظر(
  Jeffrey R. Weeks; Scientific American, April 1999



72(2012) 8/7 72

مختلفة في كل س������احة من كون متع������دد؛ ولهذا فال بد من أن 
تقرن بنظرية تأملية أخرى. ومع أنه ميكن املالءمة بينهما، فال 

وجود لشيء محتم في هذا األمر.
إن مفتاح تبرير وجود كون متعدد هو االستقراء اخلارجي 
من املعلوم إلى املجهول، مما ميكن اختباره إلى ما يس������تحيل 
اختباره. وتتوقف األجوبة على ما اخترنا استقراءه خارجيا. 
وملا كان������ت النظريات التي تتضمن كونا متع������ددا قادرة على 
تفسير كل شيء تقريبا، فإنه من املمكن ألي رصد أن يتواءم مع 
أحد أشكال نظرية كون متعدد. وفي الواقع، تقترح »البراهني« 
املتنوعة قبولحَ التفسير النظري بدال من اإلصرار على االختبار 
الرص������دي. ولكن هذا االختبار، كان ومازال، املتطلب املركزي 
للبح������ث العلمي، والتخلي عنه مجازفة كب������رى. وإذا أضعفنا 
متطلبات البيانات الرصينة، فإننا نضعف الس������بب اجلوهري 

لنجاح العلم طوال القرون املاضية.
واآلن، صحيح أن قيمة التفسير املوحد واملرضي ملجال 
معني من الظواهر هي أهم بكثير من قيمة خليط من احلجج 
املنفصلة للظواهر نفسها. وإذا كان التفسير املوحد يفترض 
وجود كيانات ال ميكن رصدها، مثل األكوان املتوازية، فقد 
نش������عر بأننا مرغمون عل������ى قبول هذه الكيان������ات. بيد أن 
املش������كلة الرئيسية هنا هي كم نحتاج من الكيانات التي ال 
ميك������ن التحقق من وجودها؟ وحتديدا، هل نضع فرضيات 
لكيان������ات أقل أو أكث������ر عددا من الظواهر التي س������يجري 
تفس������يرها؟ وفي حال الكون املتع������دد، فإننا نفترض وجود 
ع������دد هائل - ورمبا عدد غي������ر منته - من الكيانات التي ال 
ميكن رصدها لتفس������ير كون واحد فقط. وهو أمر أبعد ما 
يكون عن صرامة الفيلس������وف اإلنكليزي <W. أوف أوكهام> 
ال������ذي عاش في القرن الرابع عش������ر: »يجب أال تتضاعف 

الكيانات أكثر من الالزم.«
إن حج������ة مؤيدي نظرية الكون املتع������دد األخيرة هي عدم 
وج������ود بدائل جيدة له������ا. ومع أننا جند كعلمي������ني أن تكاثر 
العوالم املتوازية)1( أمر غير مستساغ، فإننا سنجد أنفسنا 
مضطري������ن لقبوله إذا كان التفس������ير األفضل. وعلى العكس 
من ذل������ك، فإننا بحاجة إل������ى بديل قابل للنج������اح إذا تخلينا 
ع������ن األكوان املتعددة. يتوقف استكش������اف البدائل على نوع 
التفس������ير الذي نريد القبول به. وقد كان أمل الفيزيائيني على 
الدوام أن ال مفر من قوانني الطبيعة – أن األمور تأخذ املجرى 
الذي تأخذه ألنه ال طريق آخر أمامها – لكننا لم نكن قادرين 
عل������ى تبيان صحة هذا األمر. وهناك أيضا بدائل أخرى. فقد 
يكون الك�ون مجرد صدفة happenstance - ش������اءت الظروف 
أن تك������ون كذلك. أو أنه قد أريد لألش������ياء عل������ى نحو ما، أن 

تك������ون على ما هي عليه - فالقصد أو النية، هو بش������كل آخر 
هو أساس الوجود. وال يستطيع العلم الفصل في هذه احلالة 

ألن األمر يتعلق بقضايا ميتافيزيائية.
اقترح العلماء الكون املتعدد كطريقة حلل مشكالت عميقة 
تتعل������ق بطبيعة الوج������ود، لكن هذا االقتراح ترك املش������كالت 
اجلوهري������ة دون حل. فذات املش������كالت التي تبرز فيما يتعلق 
بالك��������ون تب���������رز ث���اني��ة فيم������ا يتعلق بالك������ون املتعدد. وإذا 
كان الك������ون املتع��دد موج����ودا، فه������ل كان وجوده من خالل 
الض������رورة أو الصدفة أو القصد؟ هذا س������ؤال ميتافيزيائي 
ال ميك������ن ألي نظرية فيزيائية اإلجابة عنه س������واء تعلق األمر 

بالكون أم بالكون املتعدد.
وعلين������ا، إذا ما أردنا التقدم، التمس������ك بالفكرة القائلة إن 
االختبار التجربي هو جوهر العلم. فنحن بحاجة إلى نوع من 
الصلة الس������ببية بأي كيانات نقترحه������ا، وإال فال حدود. وقد 
تكون الصلة غير مباش������رة إلى حد ما. ف������إذا كان كيان غير 
مرصود ضروريا بش������كل مطلق إلثبات خواص كيانات أخرى 
جرى التحقق منها فعال، فيمك������ن اعتباره محققا. ويقع عبء 
إثبات ضرورته املطلقة عندئذ على عاتق التفسير. ولذا أطرح 
التح������دي التالي عل������ى مؤيدي الكون املتع������دد: هل مبقدوركم 
البرهان على أن األكوان املتوازية غير املرئية جوهرية لتفسير 

العالم الذي نراه؟ وهل هذه الصلة أساسية وال مفر منها؟
وبصفتي متشككا، فإنني أظن أن التأمل في الكون املتعدد هو 
فرص������ة ممتازة للتفكير في طبيعة العلم، وفي الطبيعة اجلوهرية 
للوجود: ملاذا نحن هنا؟ وهذا يقودنا إلى تبصرات جديدة مثيرة 
لالهتم������ام، ومن ثم فه������و برنامج مثمر للبح������ث العلمي. ونحن 
بحاجة عند النظ������ر إلى هذا املفهوم، إلى عقل منفتح، لكن ليس 
أكثر مما يلزم، فالطريق صعبة املسالك. هذا وقد تكون األكوان 
املتعددة موجودة أو غير موجودة، وهذا أمر  لم يفصل فيه بعد 
في هذه املس������ألة وعلينا التعايش مع هذا الاليقني. ال غبار على 
التأمالت الفلس������فية القائمة على العلم، وهذا هو حال مقترحات 

تعدد األكوان. ولكن علينا تسمية األشياء بأسمائها.          <

Scientific American, August 2011
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parallel worlds )1(
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الفئ������ران. ومت هذا العمل من قبل  <M. كابلت> ]مدير مختبر 
اجلراحة العصبي������ة اجلزيئية في كلية وايل كورنيل الطبية[ 
وزمالئ������ه. وقد كان يجري دراس������ات مش������ابهة بخصوص 
املعاجل������ة اجلينية ملرض باركنس������ون، إذ اس������تخدم الفريق 
 adeno-associated ف نفســـه املرتبط غديا الڤيروس املُضعَّ
virus، والذي س������بق واستخدم في نقل جني باركنسون إلى 

املرضى، في عملية نقل اجلني P11 إلى نواة خاليا الفئران 
الت������ي ال حتوي ج������ني p11 فّعاال، وجنم ع������ن ذلك انخفاض 

ملحوظ في سلوكها االكتئابي.
ل������كل عالم أعصاب منطقة مفضل������ة في الدماغ، وهي لدى 
<كاپل������ت> النـــواة أكيـــوم مبنـــس nucleus accumbens الذي 

يق������ول: »إن انحيازي له������ذه املنطقة، ناجم ع������ن كونها مركزا 
مهم������ا في الدماغ يخص الش������عور بالرض������ا واملكافأة، حيث 
يفعل الناقل العصبي الدوبامني فعله.« والش������عور بالالمتعة 
anhedonia، يع������د أحد األعراض الش������ائعة في االكتئاب. وهو 

الفش������ل العضوي في اإلحساس باملتعة في احلياة، وهو، كما 
يقول <كاپلت>، من بني األعراض األكثر ضررا وتأثيرا ويرتبط 
غالبا بنقل اإلشارة عن طريق الدوبامني. ويعود السبب الثاني 
النحيازه إلى تلك املنطقة إلى أن دراسات الرنني املغنطيسي 
الوظيفـــي functional MRI في احليوانات والبش������ر ُتظهر أن 
هذه املنطقة متصلة بش������كل كبير مبناط������ق عديدة في الدماغ 

معروفة بانخراطها في ظاهرة االكتئاب.
وس������بب ثالث النحيازه إل������ى تلك املنطقة ُي������ردُّ إلى كونها 
هدفا جراحيا لعالج جتريبي آخر لالكتئاب، وهو تقنية تدعى 
بالتحريـــض الدماغـــي العميـــق )DBS()1(. وفي هذه التقنية 
يجري زرع دائم إللكترود في تلك املنطقة وإرس������ال ش������حنات 

كهربائية دورية عبرها)2(.
وب������رأي <كاپلت> فإن إجراء املعاجلة اجلينية مباش������رة في 
الدماغ أبسط من إجراء التحريض الدماغي العميق ألنه »عوضا 
عن استخدام إلكترود إلجراء التحريض الدماغي DBS سيجري 
وضع قثطار catheter دقيق مؤقت وإخراجه دون إبقاء أي أداة 
داخل الدم������اغ«. )في تقنية التحري������ض الدماغي العميق ال بد 
من إبقاء إلكترود بش������كل دائم في املنطقة املستهدفة، كما ال بد 
أيضا من زرع محرض الناقل العصبي، وهو أداة تش������به منظم 
 collarbone قريبا من عظم الطوق ،pacemaker ضربات القلب
الذي يولِّد الش������حنات الكهربائية.( وقد أظهر <كاپلت> وزمالؤه 
في بحثهم اخلاص مبرض باركنسون سالمة استخدام الناقل 
الڤيروســـي)3( وإمكانية نقل اجل������ني الصحيح عبر القثطار إلى 
املنطق������ة املس������تهدفة من الدم������اغ، مما يؤدي إلى حتس������ن في 

األعراض املرضية.

ويتم حاليا إجراء دراس������ات في املعه������د الوطني للصحة 
الذهنية بإدارة <E .A. م������وري> ]وهي من مختبر الفيزيولوجيا 
العصبية[ و<P. نوبل> ]من مؤسس������ة رعاية الرئيسات[، وذلك 
الختبار املعاجلة اجلينية باس������تخدام اجلني P11، فيما يتعلق 
مبوضوع الس������المة والفعالية في القرود. وإحراز النجاح في 
هذا االختبار س������يدعم بطبيعة احلال فرص إجراء اختبارات 

على البشر.
أم������ا بخصوص األخطبوط العنبـــي)4( فتوفير عالج جديد 
ض������د االكتئاب ال ميكن أن يأتي قب������ل أوانه. وتقول <موري>: 
»بالتأكيد، لقد غيرت مضادات االكتئاب حياتي«، كما أضافت 
في موقعها اإللكتروني املعنون مبش������روع التجربة: »إال أنني 
مس������تاءة من أن ذلك كان على حساب حياتي اجلنسية،« ولم 
تكن ق������د بلغت بعد عامه������ا اخلامس والعش������رين. وتضيف: 
»أرجو أن أمتكن من التخلص من مضادات االكتئاب والعودة 
إلى احلياة اجلنسية الطبيعية، إال أنني ال أعتقد أنني مستعدة 
لفع������ل ذلك اآلن.« فال بد من توفير خيارات أفضل، ويجب أاّل 
 )libido يكون اخليار هو بني بقاء الرغبة اجلنس������ية )الليپيدو
واس������تمرار حالة اليأس. ويجب أاّل يقال ألي كان، بعد اختبار 
مجموع������ة من مضادات االكتئاب وفش������لها إن������ه لم يعد هناك 
م������ا ميكن فعله. وفي حال حتقق اآلم������ال املعقودة على اجليل 
الالحق من مضادات االكتئاب، فإن خيار املقايضة املتاح، قد 

يكون أقل قسوة مما هو عليه حاليا.                         <

Scientific American, March 2012
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قد يقلل االس������تغراق في نوم مريح طيلة الليل من الشعور 
م باحلاج������ة إلى بدء الي������وم بتناول فنجان  الذي الي������كاد ُيقاوحَ
م������ن القهوة، إال أن الش������ركات الصيدالني������ة تبحث في إمكان 
أن ي������ؤدي آخر ما اكُتِش������ف من األق������راص الدوائية التي تحَِعد 
باالستمتاع بنوم طبيعي وعميق، دورا فّعاال في مكافحة أشد 

حاالت اإلدمان.
وتعمل األدوية اجلديدة التي تساعد على النوم على إحصار 
نش������اط الپپتيـــدات الدماغية)1( املس������ماة باألوريكســـينات 
orexins. فه������ذه الپپتي������دات الضئيلة احلجم حتف������ظ لنا حالة 

اليقظة واالنتباه خالل النهار، كما تتحكم في بعض التأثيرات 
املنبِّهة ألدوية اإلدمان. وفي حني أن األوريكس������ينات ال تسّبب 
اإلدمان أو االنتكاس بصورة مباشرة، فإن اإلدمان واالنتكاس 

ال يحدثان من دون مشاركة هذه الپپتيدات.
لق������د لوحظت الصلة املثي������رة لالهتمام بني الن������وم واإلدمان 
منذ زم������ن بعيد لدى من يعان������ون التغفيـــق narcolepsy - وهو 
اضطراب يسبِّب نوما بدايته مفاجئة. ومع أن املصابني بالتغفيق 
كانوا ُيعاجل������ون أحيانا باألمفيتامينـــات amphetamines القوية 
ملس������اعدتهم عل������ى البقاء بحال������ة يقظة، فإنهم ل������م يصبحوا من 
املدمنني علي������ه على اإلط������الق. وبحلول عام 1998، اس������تطاعت 
األبحاث اجلينية االستقصائية تتّبع سبب التغفيق، لُيكتشف أنه 
مجموعة من الطفرات احلادثة في جينات األوريكسينات، أو في 
مستقبالتها - وقد أثبتت هذه االكتشافات وجود هذه الپپتيدات 
ودورها البالغ األهمية في احلفاظ على الدماغ بحالة يقظة. وأدت 
اجلهود، التي استهدفت حتويل هذه التبصرات إلى أدوية جديدة 
ق، إلى إنتاج العدي������د من املركبات التي وصلت في  ملعاجل������ة األحَرحَ

الوقت احلاضر إلى املرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وتقوم الش������ركاُت ذاُتها التي تطّور هذه األدوية املس������اعدة 
على النوم أيضا باس������تقصاء دور األوريكس������ينات في اإلدمان 
من خالل إجراء األبحاث على احليوانات. وفي دراس������ة حديثة 
أكد <D. كوارتا> ومساعدوه، الذين يعملون في شركة گالسكو 
سميث كالين لألبحاث الدوائية في مدينة فيرونا اإليطالية، أنه 
 ،)SB-334867( )2(عندما أعطي للجرذاِن احلاصَر لألوركســـني
الذي ابتكرته الشركة، مصحوبا باألمفيتامينات - فإن أدمغتها 

أطلقت كمي������ة أقل م������ن الدوپامني، وأصبحت أقل حساس������ية 
للمنبهات من اجلرذان الشـــاهدة controls، حتى عند إعطائها 
������ة تّنمي مس������تقبالت  سحَ جرعات متكررة. فالعصبونات احمُلحَسَّ
ج الرغبة في تناول������ه، مما يجعلها  إضافي������ة للدواء الت������ي تتأجَّ
تتطلَّب كمية أكبر من ذلك ال������دواء لتحقيق التنبيه، ويؤدي ذلك 

إلى إضرام حلقة تنتهي باإلدمان.
إضافة إل������ى ذلك فقد أثب������ت <J .J. رينگر> وزمالؤه في 
شركة ميرك أن حاصرا جتريبيا آخر لألوريكسينات، أعطي 
م������ع األمفيتامينات للجرذان، قد منع حالة التحســـيس)3(. 
واتضح في الدراس������ة نفس������ها أن املركب ال������ذي ابتكرته 
الش������ركة ليعمل مضادا مزدوجا لكل من األوريكس������ينات 
ومستقبالته )DORA(، إذا ُأعطى مع النيكوتني إلى اجلرذان 
التي أدمنت م������ن قبل على النيكوتني، فإن هذا املركب يقي 

.relapsing تلك احليوانات من االنتكاس
ويق������ول <رينگ������ر> معلِّ������ال ذلك: »إن م������ا أثبتن������اه ليس أن 
األوريكس������ينات متث������ل هدف������ا لألمفيتام������ني، ألنن������ا نعرف أن 
األمفيتامني يستهدف الدوپامني«. وعلى أية حال، فإطالق الدماغ 
ز من أنشطة الدوپامني  لألوريكسينات استجابة للمنبهات، يعزِّ
في نهاية العملية التي تقود إلى التحسيس واإلدمان. ويضيف 
<رينگر> قائال: »إن األوركس������ني هو الذي ميهد الساحة«، مما 

يجعل من املمكن حدوث تلك التغيرات الدماغية.
وكم������ا يتضح م������ن املثال املتط������رف للتغفيق، ف������إن غياب 
األوريكسينات يزيل حاجزا يعترض سبيل النوم. ولهذا السبب 
ف������إن األدوية اجلديدة التي تس������اعد على الن������وم، واحلاصرة 
ل احلصول على ُنعاس slumber ذي  لألوريكسينات، قد تسهِّ
مة املتوفرة  س������مات طبيعية أكثر مما تؤدي إلي������ه احلبوب املنوِّ
حاليا، والتي تثبط إجماال النش������اط الدماغ������ي، ومن ثم تقمع 

إشارات »اليقظة«، ومنها األوريكسني.
ويتنب������أ <رينگر> بأن األدوي������ة املنبِّهة قد تؤدي - على نحو 
مش������ابه - إلى محاكاة غير طبيعي������ة للمنبِّهات الطبيعية، وهو 

إماتة اإلدمان)٭(
إّن األدوية املنّومة التي تعوق اليقظة قد تخفِّف أيضا 

من رغبات يصعب مقاومتها.

PUTTING ADDICTION TO BED )٭(
brain peptides )1(
orexin blocker )2(

sensitization )3(

أخبار علمية

عينان مفتوحتان واسعا: إن أحد أهداف الدراسات 
حول األرق هو پپتيدات ُتدعى األوريكسينات، وهي 

تساعد على احملافظة على الدماغ في حالة يقظة، وقد 
تدل أيضا هذه األوريكسينات إلى طرق جديدة لعالج 

حاالت اإلدمان.
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������ر سبب أداء األوريكسينات لدورها  األمر الذي ميكن أن يفسِّ
ه������ة بالدوپامني،  الذي يس������هل عملي������ات التعلُّم واملكافأة املوجَّ
والتي تقود إلى اإلدمان. وتشير الدراسات التي أجريت على 
احليوان������ات إلى أن »إعطاء حاصرات األوريكس������ني مع دواء 

ل أيضا العزوف عن اإلدمان«. ُمنحَبٍِّه قد يسهِّ
ومن جانبها، لم تعلن الشركاُت عن خطٍط لتطوير حاصرات 
األوركسني ملعاجلة إدمان العقاقير، إال أن <رينگر> أوضح أنه 
ما أن ُتطرح األدوية التي تساعد على النوم في األسواق حتى 
تساعد على حل مش������كلة اإلدمان مبجرد تسهيل اخللود إلى 

نوم جيد في الليل. ويقول <رينگر>: »هناك بينات متوافرة على 
أن األرق هو أحد األس������باب الرئيسية النتكاس املدمنني على 
معاقرة الكحوليات، ألنهم يعتمدون على الكحول ملس������اعدتهم 
على النوم.« وقد توفر أقراُص النوم احلاصرة لألوريكسينات 
نوما أكثر جودة مما يقدمه غياب الوعي الناجم عن الكحول. 
واألمر ال������ذي علينا أن نترقبه هو م������ا إذا كانت األدوية التي 
تس������اعد على النوم بإحصار األوريكسينات هي أول احلبوب 

مة التي تتمتع بضمان أال ُيصاحبها اإلدمان.           < املُنحَوِّ
 <C. سواريس>

مشكلة اإلحساس باحُلرقة)٭(
إن اإلفراط في استخدام أحد ُمحصرات 

احلمض)1( الشائعة يؤدي إلى مخاطر صحية.

في ع������ام 2008، أنفق األمريكيون م������ا يزيد على 14 بليون 
دوالر أمريك������ي عل������ى مجموعة م������ن املعاجلات املس������تخدمة 
ملعاجلة مش������كلة اإلحس������اس باحلرقة، وتدعى األدوية املثبطة 
ملضخة البروتون - مثل نكس������يوم وپريڤاسيد وپروتونكس - 
مم������ا يجعلها تأتي في املرتبة الثانية في قائمة أفضل مبيعات 
م مستويات  األدوية في الواليات املتحدة بعد األدوية التي تنظِّ
الش������حمّيات. إال أن األبحاث احلديثة تشير إلى أن ما تتمتع 
به هذه األدوية من شيوع يعود جزئيا إلى أنها توصف بشكل 
غي������ر ضروري، وه������و أمر قد يعرِّض مالي������ني الناس للخطر. 
فقد ارتبط االس������تخدام الطويل األم������د لهذه األدوية بأعراض 
االنســـحاب)2( وزي������ادة خط������ر اإلنتـــان infection اجلرثومي 

وكسور الورك ورمبا أيضا باألعواز التغذوية)3(. 
 PPIs وتعمل األدوية املثبطـــة ملضخة البروتـــون)4(، أو
اختصارا، وكما يشير إلى ذلك اسمها، على إحصار منظومة 
إنزميية ف������ي خاليا املعدة الضروري������ة لضخ احلمض. ومع 
������ْزر )اجلريان الرجوعي(  أنه������ا ال تهدف إال إلى معاجلة اجلحَ
للحمض م������ن املعدة إلى املريء وم������رض القرحة الهضمية، 
ف������إن هناك »عددا من الناس الذي������ن لديهم أعراض هضمية 
ون باألدوية PPIs«، وقد يعود  غي������ر ناجمة عن احلمض ُيعاجلحَ
ذل������ك أحيانا إلى أخطاء في التش������خيص، »ألن األطباء ليس 
لديه������م أية بدائ������ل أفضل«، كما يق������ول <W .C. هاودن>، وهو 
اختصاص������ي بأمراض اجله������از الهضمي ف������ي كلية الطب 

بجامعة نورث وسترن.

كم������ا يصف األطباء األدوي������ة PPIs أيضا للمرضى الذين 
يدخل������ون املستش������فيات بس������بب إصابات خطي������رة لوقايتهم 
م������ن اإلصابة بالن������زف الهضم������ي وبقرحــــات الَكــــْرب. وال 
يقتص������ر األمر عل������ى أن هذه الوصفات تدعو إلى التس������اؤل 
ع������ن جدواها - ألنها ال تنقذ من الن������زف اخلطير إال مريضا 
واح������دا من بني كل 900 مريض يعالج بها من مرضى العناية 
املرك������زة - بل إن ه������ذه األدوية ُتعطى أيضا ملرضى ليس������وا 
بحاج������ة إليها، وذل������ك علىالرغم من أن اجلمعي������ة األمريكية 
لصيادل������ة األنظمة الصحية )ASHSP( ق������د أصدرت في عام 
ن الذي يجب أن ُيعالحَج  1999 دالئل إرشادية أوضحت فيها محَ

بهذه األدوية حتديدا. ويش������رح <J. هايديلباوف> ]وهو أستاذ 
مشارك في طب األسرة في جامعة متشيگان بآن آربور[ »أن 
ذل������ك يندرج حتت قول القائل )لنعِط ه������ذه األدوية إلى جميع 
أو معظم املرضى في مستش������فياتنا(«. ففي عام 2006 شارك 
<هايديلباوف> في تأليف دراسة أوضحت أن النظام الصحي 

ف������ي اجلامعة التي يعمل فيها يصرف 000 110 دوالر أمريكي 
على وصف������ات غير ضرورية لألدوية PPIs، فيما اس������تنتجت 
دراس������ة أكثر حداثة أجريت في عام 2009 ونشرت في املجلة 
الطبية األمريكي������ة )AJM( أن ما يصل إلى 60% من وصفات 
األدوية PPIs للمرضى داخل املستشفيات لم تكن ضرورية.

ومن الغريب أن <هايديلباوف> قد وجد أيضا أن املرضى 
الذي������ن أدخلوا املستش������فيات إلصابتهم بأع������راض هضمية 
يكون احتم������ال أن توصف لهم األدوي������ة PPIs أقل مما لدى 
املرضى الذين أدخلوا املستش������فيات ألس������باب أخرى، مثل 

)٭( Heartburn Headache أو مشكلة الّلذع.
acid blockers )1(

withdrawal symptoms )2(
nutritional deficiencies )3(

proton pump inhibitors (PPIs) )4(
stress ulcers )5(
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االضطراب������ات الروماتزمية؛ وأن م������ا يقرب من ثلث املرضى 
الذي������ن بدؤوا بتعاطي األدوية PPIs يعيدون صرف وصفاتها 
دون حاجة إلى ذلك. وفي هذا السياق، يقول <هايديلباوف>: 
كون  عون على هذه األدوية وُيترحَ »نح������ن نعرف أن الناس ُيوضحَ
على ذلك؛ ونعل������م أنها تكلف مبالغ طائلة؛ كما نعرف أنها ال 

تخلو من املخاطر.«
وف������ي الواق������ع، هناك دراس������ات عدي������دة تش������ير إلى أن 
االستخدام الطويل األمد لألدوية PPIs ميكن أن يسبب بعض 
املشكالت؛ ففي عام 2006 أوضحت دراسة نشرتها املجلة أن 
األشخاص الذين يتناولون األدوية PPIs ملدة طويلة وبجرعات 
عالية معرضون لإلصابة بكسور الورك مبقدار 2.65 أضعاف 
تعرُّض الشواهد )األشخاص الذين ال يتناولون تلك األدوية(، 
وقد يعود ذلك إلى أن هذه األدوية تثّبط امتصاص الكالسيوم. 
وعن طريق زيادة درجة احلموضة )pH( في املعدة تزيد األدوية 
PPIs أيضا من خطر اإلنتان؛ وقد أوضحت دراس������ات ُنشرحَت 

في املجلة )AJM( ما بني عامي 2004 و 2005 أن احتمال تعّرض 
األش������خاص الذين يتناولون األدوية املثبطة للحمض لإلصابة 
ْي احتمال إصابة غيرهم به، وأن  بااللتهاب الرئوي يبلغ ضعفحَ
احتم������ال إصابتهم بإنتان قد تك������ون مميتة ناجمة عن جراثيم 
ة Clostridium difficile العس������يرة يبلغ ثالثة  يَّ ِة امِلَطثِّ الَعَصِويَّ
أضعاف احتمال إصابة غيرهم ممن ال يتناولون تلك األدوية، 
مع أن اخلطر اإلجمالي منخفض. وفي الش������هر 2010/3، نشر 
الباحث������ون في مجلة طب الكبد واجلهاز الهضمي الس������ريري 
)CGH( أن م������ا يقرب من نصف األش������خاص الذين يتعاطون 
األدوية PPIs في أحد املستش������فيات اإليطالي������ة يعانون إنتانا 
ف������ي األمعاء الدقيقة ناجما عن جراثيم من القولون مقارنة مبا 
ال يزيد على 6% من األش������خاص األصحاء الذين ال يتعاطون 
تلك األدوية. وميكن أن تس������بب هذه احلالة اإلسهال أو تعيق 

امتصاص املغذيات.
أما األمر األكثر إثارة للقلق فهو أن االستخدام الطويل 
األمد لألدوية PPIs قد يسبب األعراض ذاتها التي صممت 
هذه األدوية أصال ملعاجلتها. وفي عام 2009 وفي دراس������ة 
م الباحثون 120  ُنشرت في مجلة طب اجلهاز الهضمي قسَّ
مريضا صحيحا إل������ى مجموعتني تلّقى نصفهم دواء ُغفال 
 PPIs ملدة 12 أس������بوعا، فيما تلقى النص������ف اآلخر األدوية
ملدة ثمانية أس������ابيع تالها تلقيهم لدواء ُغفل في األس������ابيع 
األربعة التالية. وفي نهاية الدراس������ة أبل������غ 22 في املئة من 
األش������خاص الذين أخذوا هذه األدوية عن معاناتهم احلرقة 
ْزر أو اجلري������ان الرجوعي للحمض من املعدة إلى  ومن اجلحَ
املريء، مقارن������ة ب� 2% من الذين عان������وا املعاناة ذاتها ولم 

يتناولوا هذه األدوية مطلقا.
وأش������ار <ه������اودن> إلى أن������ه نتيجة إلج������راء التجربة على 
أش������خاص أصحاء، فإن م������ن املتعذر معرفة فيم������ا إذا كانت 
األدوية PPIs ميكن أن تزيد من ش������دة األعراض لدى املرضى 
الذين يعانون فعال مش������كالت في احلم������ض، لكن <P. بيتزر> 
]املؤلف املشارك للدراسة وأستاذ الطب في جامعة كوپنهاگن 
ف������ي الدامنارك[ يقول إنه: »اليوجد س������بب يدعو لالعتقاد أن 
األمر سيكون مختلفا عن هذه احلالة، بل إنني أتوقع أيضا أن 
التأثي������رات قد تكون أكثر وضوحا لدى املرضى الذين يعانون 
احلرق������ة فع������ال.« وإذا كان ذلك صحيحا ف������ال عجب إذن أن 
األدوية PPIs، الواس������عة االنتش������ار قد يكون لها تأثير مسبب 

لإلدمان، كما يقول <بيتزر>.
وفي الوقت احلاضر، ال يوجد حترك على الصعيد الوطني 
لكبح جماح االستخدام املفرط لألدوية PPIs، لكن <هايديلباوف> 
ل، ومعظمها خاص  يق������ول: »هناك الكثير من اجله������ود التي ُتبذحَ
ببعض املؤسس������ات، لرفع مستوى الوعي حول هذا املوضوع، 
وحملاولة احلد من االستخدام غير الرشيد لألدوية PPIs.« وقد 
ر مركز كاروليناس الطبي في شارلوت بوالية نورث كارولينا،  وفَّ
ما يقرب من مئة ألف دوالر أمريكي سنويا من تكاليف األدوية، 
بع������د وضعه للدالئل اإلرش������ادية حول اس������تخدامها، كما أدت 
خطوة مماثلة قام بها مستش������فى س������انت پول في ڤانكوڤر إلى 
خف������ض تكاليف األدوية اليومية مبا يقرب من النصف من دون 

أن يؤدي ذلك إلى سوء النتائج السريرية.                     <

<W. M. موير>، تقيم في مدينة نيويورك وتكتب عن القضايا الصحية 

والطبية، وقد وصفت املخاطر القلبية التي تنجم عن استخدام 
رة في عدد الشهر 2010/5 من املجلة. الكربوهيدرات املكرَّ

مراكز توزيع                في األقطار العربية:
> اإلمارات: شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع - أبوظبي/ دار 

احلكمة - دبي    > البحرين: الشركة العربية للوكاالت والتوزيع - 
املنامة    > تونس: الشركة التونس�ية للصحافة - تونس    > السعودية: 
تهام�ة للتوزيع - جدة - الرياض - الدمام    > سوريا: املؤس�سة 

العربية السورية لتوزيع املطبوعات - دمشق    > ُعمان: محالت 
الثالث جنوم - مسقط    > فلسطني: وكالة الشرق األوسط 
للتوزيع - القدس    > قطر: دار الثقافة للطباعة والصحافة 

والنشر والتوزيع - الدوحة    > الكويت: الش�ركة املتحدة لتوزيع 
الصحف واملطبوعات - الكويت    > لبنان: الشركة اللبنانية 

لتوزيع الصحف واملطبوعات - بيروت    > مصر: األهرام للتوزيع - 
القاهرة    > املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع والصحافة - الدار 

البيضاء    > اليمن: الدار العربية للنشر والتوزيع - صنعاء.
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)قسيمة اشتراك / جتديد اشتراك في              (

االشتراكات

� أرجو تسجيل / جتديد اشتراكي في           ملدة )         ( سنة

اعتبارا من الشهر ......................... عام ...........................

االسم : ..................................................................................................................................................................................

الوظيفة/ املهنة )اختياري( : ......................................................................................................................................

العنوان البريدي :    ..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... فاكس : ...........................................

العنوان اإللكتروني : .....................................................................................................................................................

هاتف :  نقال ..............................................   عمل  ..............................................   منزل  ..............................................

مرفق القيمة وقدرها ).............................................................................................................................................(

.................................................... بتاريخ   )................................................................................( رقم  حوالة  شيك/ 

.............................................................................................................................................................. على  مسحوب 

التوقيع ....................................................

بالدوالر األمريكي بالدينار الكويتي

ترسل طلبات االشتراكات إلى المجلة مرفقة بشيك أو حوالة باسم »شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع« 
مسحوبين على أحد البنوك الكويتية التالية.

� للطلبة وللعاملين في سلك
التدريس و/أو البحث العلمي

� لألفراد
� للمؤسسات

12

16
32

45

56
112

� بنك الكويت الوطني
� البنك التجاري الكويتي

� البنك األهلي الكويتي
� بنك الخليج
� بنك برقان

� البنك األهلي المتحد
� بيت التمويل الكويتي

� National Bank of Kuwait
� The Commercialk Bank of Kuwait
� Al Ahli Bank of Kuwait
� The Gulf Bank
� Burgan Bank
� Ahli United Bank
� Kuwait Finance House
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)قسيمة إهداء اشتراك في              (
لقريب أو صديق أو مؤسسة

� أرجو تسجيل اشتراك في           كإهداء ملدة )         ( سنة

اعتبارا من الشهر ......................... عام ...........................

 Name:............................................................................................................................................  : اسم املُْهدى إليه

الوظيفة/ املهنة )اختياري( : ......................................................................................................................................

 Mailing Address: .................................................................................................................. : العنوان البريدي

................................................................................................................................ فاكس : ..................................................

 e-mail: ...................................................................................................................................  : العنوان اإللكتروني

هاتف :  نقال ..............................................   عمل  ..............................................   منزل  ..............................................

مرفق القيمة وقدرها )....................................................................................................................................................(

شيك/ حوالة رقم     ).........................................................................................(     بتاريخ ...................................................

مسحوب على  ....................................................................................................................................................................

عن حاجتها إلى مدقق لغوي
 يجيد اللغة العربية ولديه :

 � خبرة عملية في التدقيق اللغوي    � إملام جيد باللغة اإلنكليزية    � خلفية علمية

تعلن

ترسل الطلبات إلى : مجلة العلوم    ـــــ   ص.ب : 20856 الصفاة، الكويت 13069
العنوان اإللكتروني: e-mail: oloom@kfas.org.kw   ـــــ   فاكس: 22403895 )965+(
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HEALTH
Five Hidden Dangers of Obesity
by Christine Gorman

 Excess weight can harm health in ways that may come as a
surprise.

PLANETARY SCIENCE
Digging Mars
by Peter H. Smith

 The leader of the Mars Phoenix mission reviews its findings
 and looks ahead to the Mars Science Laboratory, now setting
out to follow up.

ANIMAL BEHAVIOR
The Compass Within
by Davide Castelvecchi

 Animalsʼ magnetic sense is real. Scientists are zeroing in on how
it works.

CLIMATE CHANGE
After the Deluge
by John A. Carey

 A spate of recent floods, droughts and heat waves is
 prompting cities and states to take bold steps to protect their
people and property.

SUSTAINABILITY
Can We Feed the World and Sustain the Planet?
by Jonathan A. Foley

A five-step global plan offers a way forward.

NEUROSCIENCE
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by Fred H. Gage and Alysson R. Muotri

 Jumping genes that move around in brain cells help to ensure
that no two people are alike.
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منظمة اليونسكو - مكتب التربية العربي لدول اخلليج - احتاد اجلامعات العربية

م بالتعاون مع ُيَنظِّ
املجلس الدولي للغة العربية

املؤمتر الدولي الثاني للغة العربية
ُيعقد في بيروت في الفترة :   8  -  12 / 4 / 2013   

حتت شعار
اللغة العربية في خطر
اجلميع شركاء في حمايتها

يهدف املؤمتر إلى تنسيق اجلهود املخلصة لدعم اللغة العربية وإبرازها، وحث األفراد واملؤسسات احلكومية 
واألهلية، الوطنية والعربية والدولية، على املشاركة في هذا املؤمتر من أجل تبادل اخلبرات ودعم اجلهود لتطبيق 

اللغة العربية السليمة وتعميم استخدامها على كافة املستويات والتخصصات.
ومن أهم العناوين التي ستطرح في هذا املؤمتر:
> ملاذا اللغة العربية في خطر؟ وما خطر تغييبها؟

> كيف ميكن أن يكون اجلميع شركاء في حماية اللغة العربية؟

> جهود احلكومات والهيئات احلكومية في حماية اللغة العربية.

> تعليم اللغة العربية في اجلامعات واملدارس احلكومية واألهلية.

ْور الترجمة في حماية اللغة العربية. > دحَ

> جهود املؤسسات املعنية بالترجمة في الوطن العربي بني الواقع واملأمول.

> أقسام الترجمة في اجلامعات العربية والتحديات املعاصرة.

> كيف ميكن إحداث ثورة علمية ومهنية في مجال الترجمة.

ْور املؤسسات اإلعالمية في حماية اللغة العربية. > دحَ

> اللغة العربية والتقانات احلديثة.

> اللغة العربية والبحث العلمي وطنيا وعربيا ودوليا.

> تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها.

> ما اجلهود التي تبذل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها في الدول العربية؟

> ما هي التجارب الناجحة محليا ووطنيا وعربيا ودوليا لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها؟

> املجالت العلمية ودورها في حماية اللغة العربية.

> اللغة العربية ووسائل التأليف والنشر العلمي.

> ما مدى إسهام اجلوائز الداعمة للغة العربية وآدابها في تشجيع استخدام اللغة العربية السليمة؟

> مبادرات وجتارب األفراد واملؤسسات في االهتمام باللغة العربية.

التسجيل في املؤمتر متاح جلميع املهتمني باللغة العربية، ويتم عبر البريد اإللكتروني almajless@live.com؛
www.alarabiah.org :وملزيد من املعلومات حول املؤمتر يرجى زيارة موقع املجلس الدولي للغة العربية على اإلنترنت

عن حاجتها إلى مدقق لغوي
 يجيد اللغة العربية ولديه :

 � خبرة عملية في التدقيق اللغوي  � إملام جيد باللغة اإلنكليزية  � خلفية علمية

تعلن

العنوان اإللكتروني: e-mail: oloom@kfas.org.kw   ـــــ   فاكس: 22403895 )965+(
ترسل الطلبات إلى : مجلة العلوم  ـــــ  ص.ب : 20856 الصفاة، الكويت 13069 

إدارة الثقافة العلمية)�(

صدر حديثا عن

W. Hammer - D. Price  : تأليف
ترجمة :  د. محمد ناصر احليان

لقد صمم هذا الكتاب ليخدم شرائح متعددة 
من القراء. وفي طبعت������ه املنقحة احلالية يتطرق 
الكتاب إل������ى أهم املواضيع املتعلقة بالس������المة 
املهني������ة م������ن النواح������ي التاريخي������ة والقانونية 
واإلدارية والهندس������ية، بعضه������ا تقليدي ُمطّور 
واآلخ������ر حديث مس������تجد، كس������المة برمجيات 
احلاسوب. ويتضمن الكتاب العديد من القوائم 

.checklists التصحيحية
ومن فصوله التسعة والعشرين:

> خسائر احلوادث

> املسؤوليات القانونية وتشريعات السالمة

> اإلدارة ومسؤولياتها

> املخاطر والتحكم بها

> التحقيقات باحلوادث

> املخاطر الكهربائية

> مخاطر املواد السامة

> أجهزة احلاسوب والسالمة

دُّ هذا الكتاب إضافة قّيمة إلى املكتبة العلمية  ُيعحَ
العربية ف������ي مجاله، حيث يتميز بعمق وش������مولية 

معاجلة مواضيعه وتدرجها في العرض.

ضمن سلسلة الكتب املتخصصة :
إدارة وهندسة السالمة املهنية

 Occupational Safety
Management and Engineering

)�( ص.ب: 36252 الصفاة 31131 ــ دولة الكويت
هاتف: 79852422 )+569( - فاكس: 79830422 )+569(

wk.gro.safk@rohtua :البريد اإللكتروني
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